
Frédéric Gonseth Productions 
у спільному виробництві з Radio Télévision Suisse RTS 

представляє 

фільм Фредеріка Гонсета та Кетрін Азад
музика Олександра Сельє / коментар Мішеля Войта

ЗНИКЛИЙ
СОЛДАТ

за сприяння Федерального відомства культури, Cinéforom за 
підтримки Loterie Romande, Fonds de Production Télévisuelle Sàrl



 

 

Наш всюдихід лавірує між ямами по хутірським дорогам, де на нас 
чекає Вікторія, дружина медсестра, яка виїхала з Маріуполя 
вагітною і народила доньку, а потім Маргарита, селянка, сина якої 
зміг зареєструвати МКЧХ, але який не подавав будь-яких ознак 
життя з травня. 

Невдовзі відбуваються перші повернення в’язнів із Кобеляк та їхні 
хвилюючі історії про неволю. І ми поїдемо до Києва, щоб прийняти 
участь у демонстрації дружин і матерів військовополонених на 
Майдані, всупереч воєнному стану. І ми навіть матимемо доступ 
до російських полонених, які розкажуть нам про свої … найважчі 
моменти. 

Сільська Україна під сиренами, відключення електроенергії, 
похорони, вбрані в жовто-блакитні кольори, зворушлива 
невблаганність матерів і дружин: так народжується незвичайний 
портрет цієї країни, яка страждає, але має дивовижну стійкість; 
яка проявляє свою військову згуртованість, залишаючись 
жахливо прив’язаною до демократії, що зароджується. Тієї самої, 
яку великий сусід прийшов у неї вкрасти. 

Фредерік Ґонсет і Кетрін Азад — незалежні 
кінорежисери з кантону Во. Їх особистий погляд на 
Україну та країни колишнього СРСР з 1990 року до 
наших днів відображен у десяти документальних 
фільмах, знятих у спільному виробництві з RTS та за 
сприяння державних органів допомоги кіно, таких як 
Cinéforom за підтримки Loterie Romande, а у випадку цього 
фільму – Федерального відомства культури та Fonds 
de Production Télévisuelle sàrl. Зйомки проходили восени та 
взимку 2022-23 років, і цей фільм гострої (як у нас 
кажуть) актуальності щойно було завершено. Він 
демонструється на ексклюзивних прев’ю всього в 
декількох залах у присутності режисерів. 

 

ЗНИКЛИЙ СОЛДАТ 

КВІТЕНЬ 
8 

17h00 
Cinéma Echallens 

Echallens 
www.cinemaechallens.com 

КВІТЕНЬ 
6 

18h00 
Cinétoile 

Lausanne 
www.cinetoile.ch 

КВІТЕНЬ 
11 

20h00 
Cinéma Grain d’Sel 

Bex 
www.graindesel.ch 

Frédéric Gonseth Productions, Ch. de la Mayaz 8, 1610 Vuibroye, Tél. + 41 21 351 05 11 info@fgprod.ch 

Прев’ю 
У присутності режисерів Фредеріка Ґонсета та Кетрін Азад, які поспілкуються з публікою після показу. 

У жовтні ми їдемо на швейцарських номерах у Кобеляки, 
невеличке село на півдорозі між Києвом і Донбасом. 
У нас там є знайомі, друзі, які з'явились напередодні незалежності 
тридцять років тому. І ми були одержимі питаннями: депортовані 
українці, радянські військовополонені. Ті, що за часів Другої 
світової війни, потрапили до рук нацистів, роками переслідували 
нас. Ми вважали, що єдиний спосіб заспокоїти ці мільйони 
привидів — це присвятити їм один-два фільми. А потім музика 
захопила нашу увагу, голоси, розкопані в котеджах Полтавської 
губернії, пишність популярного хору «Калена», два фільми, 4 
диски та пів дюжини гастролей у Швейцарії... 
Але цього разу ми вже не біжимо за Історією, вона чекає на нас 
на порозі Ольжиної хати. Її сусідка Ірина загубила слід свого сина, 
міліціонера, який за два роки до вторгнення став військовим і 
якого оголосили зниклим безвісти під час облоги Маріуполя. Вісім 
місяців без звісток від Олександра Сергійовича, а перший обмін 
полоненими щойно відбувся. Ольга розповіла їй про МКЧХ, вона 
знає, що для нас, швейцарців, це трохи "наша тема", і ми зможемо 
продовжити пошуки... Як можна пручатись від сліз Ірини? 
Ми їдемо шукати інформацію. Звичайно, у МКЧХ. Командою з 600 
осіб, він возить допомогу напівпричепами у зони лиха в чотирьох 
кутах світу. Але військовополонених важко зареєструвати, а тим 
більше відвідати. На початку квітня в Маріуполі він не зміг 
отримати доступ до заводу Ілліча. І останнє, що син зміг 
розповісти матері Ірині в березні, це те, що він сидить у підвалі в 
Іллічі. 
У Кобеляках ринкові жінки мобілізуються. В одну мить ми 
отримуємо адреси сімей військовополонених з району. 
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11h00 
Cinéma Bel-Air 

Yverdon 
www.cinemabelair.ch 
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18h30 
Cinéma Rex 

Vevey 
www.cinerive.com 
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18h30 
Cinéma Odéon 

Morges 
www.cinemaodeon.ch 
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15h00 
Cinéma Royal 
Sainte-Croix 

www.cinemaroyal.ch 

ТРАВЕНЬ  
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18h00 
Cinéma Capitole 

Nyon 
www.capitole-nyon.ch 

КВІТЕНЬ  
28 

20h15 
Cinéma Grütli 

Genève 
www.cinemas-du-grutli.ch 

КВІТЕНЬ 
30 

11h00 
Cinéma Rex 
Fribourg 

www.cinemotion.ch 

ТРАВЕНЬ  
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20h00 
Cinéma d’Oron  

Oron 
www.cinemadoron.ch 

ТРАВЕНЬ  
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19h00 
Cinéma Minimum  

Neuchâtel 
www.cineminimum.ch 


