Кудієвський Костянтин Гнатович
(1923  1992)
письменник, прозаїк, журналіст
Народився 23 березня 1923 р. в м. Цюрупинську на Херсонщині в сім’ї
службовця.
Напередодні Великої Вітчизняної війни закінчив Одеську військовоморську
спецшколу. В роки війни служив у бригаді морської піхоти, на кораблі Чорноморського
флоту і Каспійської флотилії. У 1946 році закінчив Вище військовоморське училище,
служив офіцером на північному флоті. З 1949  військовий журналіст. Працював у
редакціях газет “Красный флот” і “Красная звезда”. Після демобілізації в 1953 році
переїхав у Київ, працював кореспондентом газети “Советская культура” по Україні,
завідував відділом редакції журналу “Советская Украина”. Був головним редактором
Київської кіностудії ім. О.П.Довженка, секретарем правління Спілки письменників
України.
Нагороджений орденами Вітчизняної війни 2го ступеня, Дружби народів,
медалями.
Друкуватися почав у 40х роках.
К.Кудієвський був помітною літературною постаттю, плідним прозаїком і
залишив по собі чисельно й художньо значну спадщину. Це збірки оповідань і повістей
“Североморцы” (1954), “Обганяющая ветер” (1957), “Водоросли цветут в глубинах”
(1957), “Назовите ураган “Марией” (1969), романи: “Песня синих морей” (1962),
“Горькие туманы Атлантики” (1974), “Легенда о Летучем голландце” (1979), “Летние
сны в зимние ночи” (1982), “Окнами в звезды” (1989), “Линкор “Амазонка” (вийшов
після смерті письменника в 1994р.).
У романілегенді “Песня синих морей” згадуються й змальовуються характерні
прикмети й реалії Таврії – лимани, гирло Дніпра, риболовецькі човни, дніпровські
протоки, плавні, річкові рейди й морські плавання, Скадовськ, річка Кошова,
Потьомкінський острів і Херсон.
К.Кудієвський глибоко знав життя краю, намалював у творі портрет Херсона
кінця 30х початку 40х років: “Херсон напоминал все южные города – шумные и
немного медлительные. Небольшие дома из белого, насквозь прокаленного солнцем
камня, жидкие акации, афишные тумбы на углах, галантерейные лавки, ледяной квас,
подсолнечная шелуха на узких тротуарах. Над витринами полосатые навесы из
парусины”.
К.Кудієвський написав кіноповість “Семнадцатый трансатлантичсекий” (1972).
За сценаріями К.Кудієвського поставлено чотири художні фільми – “Обгоняющая
ветер” (1958), “Трое суток после бессмертия” (1963), “Падающий иней” (1969),
“Семнадцатый трансатлантический”.
За книгу “Легенда о Летучем голландце” К.Кудієвський удостоєний премії ім.
Павла Тичини “Чуття єдиної родини”.
Помер у травні 1980 року.
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