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Людина на тЛі еПохи

Про історію Другої світової створено вже чимало творів: і худож-
ніх, і публіцистичних, і хронікально-документальних. Проте, глибшому 
усвідомленню та розумінню подій війни сприяють оповіді очевидців 
тих далеких подій. Саме таким є документальний фільм “я там був не 
з власної волі”, створений за сценарієм Валерія Тетерятника.

ця стрічка – розповідь людини, якій ще в юному віці судилося за-
знати складної долі. Страшна звістка про початок війни, яка застала 
хлопчину, як і більшість радянських людей, зненацька, поневіряння на 
окупованій території, примусовий виїзд до німеччини, тяжка праця на 
промислових підприємствах, участь в антифашистському підпіллі, пе-
ребування у концентраційних таборах – всього цього вистачило б не 
на одне життя. Та Станіслав Каунов особисто пройшов через усе це. а 
потім були ще пересильні табори, ГУЛаГ, недовіра радянської влади 
до колишнього остарбайтера.

цікавим композиційним рішенням авторів стрічки є те, що спогади 
головного героя подаються на тлі хронікальних кадрів. і саме вони під-
силюють враження від почутого. Глядач ніби поринає у ті часи і, якщо 
не сам стає співучасником виру подій, то гостро відчуває їх перебіг.

нашого сучасника вже доволі складно чимось здивувати, але стає 
просто моторошно, коли бачиш людські голови, якимось дивним чи-
ном висушені за наказом дружини Генріха Гіммлера, чи цинічно взяті 
у рамки, немов акварелі, фрагменти людської шкіри із татуюванням. 
Досить вражаючими є кадри зважування золотих зубів та щелеп, де 
рахунок йде не на одиниці, а на кілограми. Стомлені важкою працею 
остарбайтери, виснажені в’язні концентраційних таборів, сумні очі ди-
тини, яка стала дорослою вже у 5 років, – все це не може не справити 
враження навіть на скептичного глядача.

Використані у фільмі технічні прийоми сприяють більш глибокому 
проникненню глядача у події. Дуже цікавим є своєрідний перехід від 
минулого до сучасності, коли кадр неначе перетікає з чорно-білого у 
кольоровий, з тогочасного у нинішній, і страшний за своєю цинічніс-
тю напис на головній брамі Бухенвальду “Jedem das Seine” (“Кожному 
своє”) стає більш виразним і красномовним.

У роботі над стрічкою автори використали значну кількість кадрів 
кінохроніки, частину яких було взято у центральному державному кі-
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65 років тому завершилася Друга світова війна. Війна, в ході якої 
українському народові довелося пе режити неймовірні труднощі, зазна-
ти болючих втрат, і попри все – отримати унікальний досвід виживання 
і боротьби. 

Для України війна була позначена не лише боями регулярних армій, 
які двічі прокотилися через наші землі, не тільки неймовірно жорсто-
ким окупаційним режимом, не одним економічним визиском і терором, 
але й колосального розмаху партизанським рухом, безкомпромісним 
протистоянням партизанських армій і груп, які поряд із боротьбою з 
гітлерівськими окупантами займалися й взаємним винищенням. 

найчисельніший та найактивніший радянський партизанський рух 
мав низку своїх власних, притаманних лише йому особливостей, не 
позбавлених внутрішніх загадок та інтриг, конкуренції і взаємодопо-
моги. незважаючи на те, що у повоєнні роки про радянських парти-
занів написали тисячі книжок, десятки тисяч статей, мільйонними ти-
ражами видали спогади партизанських командирів, створили художні 
твори і кінофільми про народних месників, ми змушені констатувати, 
що для більшості мешканців сьогоднішньої України діяльність радян-
ських партизанів залишається “незвіданою зем лею”. Відтак, приємно 
кон стату вати, що з’являються нау ково-популярні книги відомих укра-
їнських архівістів, дослідників, людей, які впродовж багатьох років 
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нофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. це, зокрема, уривки з 
кінофільмів “Город запорожье освобожден”, 1943 (од. зб. 5294), “Герои 
уходят в бессмертие”, 1959 (од. зб. 4862), “Великая отечественная” ре-
жисера і. Григор’єва, худ. керівник р. Кармен, 1979 (од. зб. 7295), окремі 
кадри з кіножурналів “німецький тижневий огляд”, 1943 (од. зб. 3269, 
3279), збірників кіносюжетів. однак, слід зазначити, що кінострічка 
значно виграла б, якби основна сюжетна лінія була підкріплена біль-
шою кількістю хронікальних кадрів. 


