
НаціоНальНа академія Наук україНи
іНститут мистецтвозНавства, фольклористики  

та етНології ім. м. т. рильського

ІСТОРІЯ  
УКРАЇНСЬКОГО  

КІНО
У п’яти томах

Том 3 
ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Київ 
Видавництво ІМФЕ 

2021

www.etnolog.org.ua

IM
FE



УДК  791(477)(092)дов
І-90

ISBN  978-966-02-8073-1 (загальний) ©  ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2021 
ISBN  978-966-02-9779-1 (т. 3) 

Затверджено до друку вченою радою 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(Протокол № 13 від 30.11.2021 р.)

Історія українського кіно. Т. 3 : Олександр Довженко /  
[голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. Київ, 2021. 408 с. 

ISBN  978-966-02-8073-1 (загальний)  

ISBN  978-966-02-9779-1 (т. 3)

І-90

Рецензенти

член-кореспондент НАН України д-р філологічних наук  
Тамара Гундорова

член-кореспондент НАМ України д-р мистецтвознавства  
Тетяна Кара-Васильєва

Третій том «Історії українського кіно» присвячено постаті кінорежисе-
ра, кінодраматурга, письменника, фундатора вітчизняної екранної культури 
Олександра Довженка. У  книзі відтворено еволюцію творчого шляху мит-
ця, з акцентуванням на його укоріненості в джерелах української та євро-
пейської культур. 

Головний редактор 
академік Ганна Скрипник

Науковий редактор 
Олена Немкович

Автор тому

Сергій Тримбач

www.etnolog.org.ua

IM
FE



3

ВІД РЕДАКЦІЇ

Третій том академічної «Історії українського кіно» в п’яти томах присвя-
чено життю і творчості Олександра Довженка – видатного кінорежисера, 
письменника, кінодраматурга, художника, громадського діяча. 

Творчість О. Довженка є однією з вершин не тільки української, а й світо-
вої екранної культури. Сьогодні це непроминущий факт для світової культур-
ної громади. 

У відомому мемуарному есеї Сергій Ейзенштейн, так само класик сві-
тового кіно, пригадував, як він, Всеволод Пудовкін і Олександр Довженко 
відзначали прем’єру фільму «Звенигора» в Москві. Потому в тісному колі 
розігрували маски титанів італійського Відродження… Довженкові дістався 
Мікеланджело… Вони справді ототожнювали себе із цілком певними сюже-
тами європейського культурного поступу. Та епоха, 1920-ті роки, уявлялася 
лідерам культурного поступу часом повернення справжньої історії, коли лю-
ди-герої, титанічні особистості витворюють нові вектори й нові галактики в 
космосі оновленої культури. Довженко був саме таким лідером, з ясним усві-
домленням своєї особливої місії. 

Україна, як відомо, входила в новітні часи важко. У складі Російської імпе-
рії її остаточно на початку ХХ ст. витіснили на периферію. У сфері культури 
це означало, що офіційно визнавалася лише її етнографічна, шароварно-го-
пацька, складова. Територія побутування української мови також обмежува-
лася цими рамками – село в його традиційному етнокультурному варіанті. 
І хоча після революції 1905 року дещо змінилося на краще, однак національне 
приниження тривало. З ним, здавалося, у 1920-х було покінчено; настав час 
національного відродження, яке вже в наступному десятилітті стало Розстрі-
ляним відродженням.

Участь нового виду мистецтва – кіно – та його найяскравішого й найоб-
дарованішого презентанта у фундаментальних трансформаціях української 
культури перших десятиліть і є предметом цього історичного дослідження. 
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ВСТУП

Дата народження Олександра Довженка майже збігається в часі з наро-
дженням кінематографа – між появою Сашка (усе Довженкове життя друзі 
називали його цим іменем) у простій селянській родині у В’юнищі, на око-
лиці старовинного повітового містечка Сосниця в тодішній Чернігівській 
губернії (нині – Чернігівська обл.), і першим кіносеансом, улаштованим бра-
тами Люм’єрами в Гранд Кафе на Паризькому бульварі Капуцинок, усього 
лишень п’ятнадцять місяців.

Сашкові було два роки, коли в Харкові фотограф Альфред Федецький здій-
снив першу на українських теренах зйомку. А його повноліття припало на повно-
ліття кіно, яке перетворюється з «кіношки для плебса» на доволі вишукану й 
прийнятну навіть для аристократів розвагу. І навіть більше – у тій розвазі поволі 
проступають риси нового великого мистецтва. Одначе до падіння Дому Романо-
вих в Україні, по суті справи, не існувало кіно як національного виду мистецтва. 

Треба зрозуміти одну річ: українське кіно, по-справжньому народжене в 
1920-х роках (до того було щось напіваматорське, оперетково імітаційне), 
коли означилися контури національної державності, засновувалося переду-
сім на пластиці, на акцентуванні космічної унікальності українського буття. 
Це кіно настало в часи розрухи, опісля революцій і воєн, а відтак найважливі-
шим було ствердити відчуття України як Землі, як Космосу, Нової Гармонії. 

Олександр Довженко – саме його ймення є однією з ікон української сві-
домості. Ще наприкінці 1920-х Юрій Яновський писав Миколі Хвильовому, 
що «Довженко – козирна карта нашого кіно і нею кілька років уже затуляють 
вітер з усіх боків. Візьмемо з колоди її – і решта буде не козирна» 1. 

У 1929 році в Москві відбулася прем’єра Довженкових фільмів «Звени-
гора» та «Арсенал». «Відчуття молодості і творчої наснаги нового ренесансу. 
<…> І, як тепер на карнавалах надівають маски, троє молодих режисерів, – 
пригадував Сергій Ейзенштейн свої, разом із Всеволодом Пудовкіним та 
самим Довженком, відчуття, – хмільні від того дивного мистецтва, у якому 
вони працюють, розігрують між собою велетнів минулого. Мені припадає Ле-
онардо, Довженкові – Мікеланджело» 2. Ось під ким вони себе «чистили», 

1  Літературний ярмарок. Харків : ДВУ, 1929. Кн. 9.
2 Ейзенштейн С. Народження майстра. Полум’яне життя. Спогади про Олексан-

дра Довженка. Київ, 1973. С. 42–43.
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ось якою уявлялася традиція, у якій вони себе мислили. І навіть те, що потім 
і склалася така собі священна трійця, рукопокладена на кінокомуністичну 
ікону (послідовність була сталою: Ейзенштейн – Пудовкін – Довженко), теж 
виказувало традицію ренесансного титанізму. Так воно й було, те покоління 
входило в життя й у ХХ ст. з твердою вірою в те, що «Людині гімн, Людині, 
а не богу» (Павло Тичина), що людська особистість розковується, тільки цьо-
го разу вже назавжди. Вони не знали тоді, що їм належить пройти той самий 
шлях, що й велетням Відродження, що «Ренесанс справді звільнив людську 
особистість, але сам же Ренесанс показав, якою нікчемною є ця земна люд-
ська особистість і якою ілюзією є мріяння про її свободу» 3. Ні, вони не зна-
ли тоді про це, й відтак ренесансні генії видавалися їм взірцевими, як і мета 
їхньої діяльності.

Одначе з погляду сьогоднішнього дня є очевидним: ще одна грандіозна 
утопія наскочила на рифи людської природи, вступила в суперечність із зако-
нами історії. Не виходить із розковуванням людства, із ствердженням «цар-
ства свободи». Уже за кілька літ у листі до свого друга, Івана Соколянського 
(грудень 1932 р.), Довженко напише про те, що «повний почуттям огиди і 
безкінечного жалю. Не знаю навіть, кому й жалітися. Я втратив рівновагу і 
спокій, спасибі їм. Часом мені здається, що я вже ні на що не здатний, і коли я 
пригадаю всю свою силу і всі свої творчі плани, я питаю себе: куди ж воно так 
хутко поділося; яким суховієм висушило мені волосся і який злодій налив 
мені в душу смутку? Я збирався ще працювати півстоліття». І трохи далі: «До 
речі, Стецький [один із тодішніх керівників кінематографа. – С. Т.] сказав 
мені, щоб я працював у Москві. Я не знаю» 4 Це писалося наприкінці 1932-го, 
коли в Україні запанував голод, вочевидь, штучно зорганізований владою. 
Довженко знав про те надто добре – бо ж під час фільмування своєї стріч-
ки «Іван» мав можливість не тільки бачити, а й відчути на собі, що то зна-
чить – жити і працювати за мінімуму харчів. Який там Ренесанс, чи то пак на-
ціональне відродження, коли людей просто нищили, як мух – кремлівською 
«хлопавкою»? Й до того ж націю обезголовлювали, вибиваючи-викорінюючи 
її інтелігенцію. Навіть отак, випихаючи до Москви, настійливо радячи пере-
міститися в столицю «вєлікой Родіни». 

«Мне хочется умереть, – напише він письменнику Всеволоду Вишнев-
ському у квітні 1937 року. – Я думаю об этом уже месяцы <…> Раньше ни 
при каких обстоятельствах жизни я об этом не думал, не умел, был вне этой 
сферы думанья. Значит, что-то есть» 5. Це «что-то», напевно ж, відбивалося в 
довоєнних, писаних у 1930-х роках, щоденниках – про ступінь їхньої відвер-
тості свідчить те, що автор вирішив їх знищити. Або ж приховати, так, що досі 
про їх місцезнаходження нічого не відомо. 

Про доволі тверезу оцінку того, що відбувалося в Країні Рад, свідчать і 
доноси, писані людьми, які належали до оточення Довженка. Словом, ілюзії 
стосовно нового видання ренесансної епохи, настання нестримного гумані-
тарного розвитку розвіялися доволі швидко. А все ж таки не до кінця. До-

3 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Москва, 1978. С. 438.
4 Довженко О. Твори в п’яти томах. Київ : Дніпро, 1966. Т. 5. С. 335–336. 
5 Там само. С. 336.
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вженкова віра в людину як таку, його любов до рідної землі, до України мали 
епічні обшири. Він справді, за власним визнанням, писав картину буття дво-
ма пензлями: маленьким, який помічає й виписує найдрібніші деталі, і вели-
ким, настановленим на те, аби писати розмашисто, усе і всіх на повен зріст. 
Здається, Довженко-епік почувався комфортніше. Ось, до прикладу, летить 
він літаком над Україною. І – «як прекрасно жити!.. Линемо в сонячнім сві-
ті. Мені трошечки жаль землі. Де ж там сховалась ти, Земле? Вже я не бачу 
тебе. Вже не почуваю під собою ні Київщини, ні Полтавщини, тільки планету 
цілу, оповиту білим чистим покривалом. Спокій! Ясність… Високий одпо-
чинок для душі. Усіх, кого люблю, неначе обнімаю. Увесь народ, що десь під 
хмарами внизу, благословляю, пролітаючи ніби над ним у глибокім поклоні». 
І – з’ява симптоматичної постаті: «Мені хочеться думати, що поруч мене си-
дить Леонардо да Вінчі і дивиться разом зі мною у вікно на сніги-хмари. Сива 
довга борода його божественно зливається з білизною освітлених просторів, 
і в строгих очах великого творця світиться радість» 6.

Світ, побачений очима титана, із титанічної ж висоти. Та й романтичне 
мрійництво – воно не полишало митця. «Основна моя пристрасть – етична. 
Перебудовую в уяві світ. Не сплю ночі. Картини шумлять в голові, проно-
сяться одна за одною краща й величніша. Міг усе. На все добре і розумне був 
здатний і готовий цілком. А бачив навколо себе дрібноту душевну й розумову. 
І ні на гріш смаку навколо» 7. Отак воно виглядає, коли наблизитись, коли 
життя бачиться впритул.

Зблизька все прозаїчніше, і оптика титанів при цьому кудись зникає. «Одна 
лиш зовнішність людей, – нотується в щоденнику 6 жовтня 1954 року, – спо-
нукає до найгірших роздумів. Це якщо говорити про одяг і житло. І самий 
вигляд людей не дуже тішить. Обличчя розумні, бо люди справді розумні, 
але це такий суцільний заклопотаний, затиснутий будень. Як нелегко даєть-
ся народу трудовий героїзм! Як далеко до комунізму. Як ще нудно і важко в 
наших селах. Це все ж щось на зразок майже колимального [від “Колими”, 
очевидно. – С. Т.]».

Так, усе він бачив і розумів, Довженко. Який там комунізм, коли україн-
ські села більше схожі на концтабори, коли люди працюють без вихідних (за 
кріпосницьких часів навіть не було такого!), і за «палички»… Ні, прекрасно-
душним його не назвеш. І цинічним теж. Хоча… Його власне сумління теж 
не зовсім чисте. Бо ж пишучи про циніків, до останніх зараховував і самого 
себе: «Коли подумаю про Москву, про Київ – про письменників, інженерів 
людських душ (яка іронія!), про критиків, художників та інших “діячів”, кві-
тучих, вгодованих, про їхні квартири-музеї, і згадаю їхні наскрізь брехливі, 
безсоромні розмови про народ, про село, і згадаю себе – усіх нас, що ухопили-
ся за рятівничо-мізерне і вульгарне “кожному за потребою” і “ми проти зрів-
нялівки…”» 8. Так, одначе все це нітрохи не заважає йому в тому ж щоденни-
ку занотовувати щось на зразок установки-зобов’язання, «синтезувати нову 

6 Там само. С. 174.
7 Довженко О. Україна в огні. Кіноповість, щоденник. Київ : Радянський пись-

менник, 1990. С. 359.
8 Там само. С. 391.
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комуністичну психологію. Виразно зобразити всі можливі її прояви в роботі, 
у спрямуванні, в етиці й естетиці. Мусять [отже, так – мусять!, хоч би там 
що, вивестись із шаманських жестів, з алхімічно-ідеологійної “пробірки”. – 
С. Т.] родитись у картині люди нової нашої безпрецедентної доби – комуніз-
му. Фільм про Великих маленьких людей, що творять нову еру на землі – еру 
комунізму» 9. 

Дивитися з надхмарних висот і уявляти себе ренесансним громовержцем, 
здатним змінювати світ за лекалами краси та досконалості… Усе ж він – зно-
ву і знову – впадав у той мало не апокаліптичний стан віри: хоч би там що, 
а чудеса можливі. Бо ж люди прекрасні, і природа навколо – сама тобі Божа 
благодать. Й відтак у щоденнику можуть сусідитись записи про людську ни-
цість, нікчемність Лаврентія Берії та Михайла Чіаурелі (той усе хотів під-
вести Довженка під Беріївський «монастир»), і слідом – про «Золоті ворота в 
комунізм. Юнацтво мріє збудувати їх серед степу і щоб через них текли води 
Дніпра по степах України» 10. 

«Золоті ворота» – саме так, як відомо, мала називатися багатотомна епо-
пея, задум якої реалізувати Довженкові не вдалося. Точніше сказати, по-
вністю не вдалося. Бо ж фільми, а затим і літературні сценарії (деякі з них, 
по суті справи, були не сценаріями, а записами по вже зробленому фільму) 
«Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Іван», «Аероград», «Щорс», «Повість 
полум’яних літ», «Поема про море» і є отим самим багатосерійним епічним 
твором. А своєрідним вступом, а чи першим «томом» мав стати фільм «За-
чарована Десна». Одначе до зйомок усім відомого сценарію (чи кіноповісті) 
справа не дійшла – завадила смерть.

«Творець, – записував Довженко до щоденника, – мусить любити жит-
тя й показувати, що воно прекрасне. Без нього люде б мали сумнів. Себ-
то творець мусить писати… правду» 11. Тільки неважко помітити: у тому 
ж щоденнику ніби два автори, і в кожного своя правда, своє уявлення про 
Україну (а саме вона є головним предметом його думання, спостереження). 
Один – тверезий літописець, котрий бачить реальність такою, якою вона є – 
без прикрас. Другий, або ж власне «творець», цю реальність доволі рішуче 
заперечує.

Тільки-но Довженкове перо починає накидати обриси майбутнього твору, 
як сама дійсність одразу тане без вороття. Ось, до прикладу, запис від 8 черв-
ня 1951 року – «Шведи». «Написати повість», – нотує Довженко. Про на-
щадків шведів, які застрягли в Україні ще від Катерини. Після Другої світової 
війни репатріація, радянські колгоспники-шведи повертаються на свою істо-
ричну батьківщину. Там оселяють їх «у горах, на убогих кам’янистих ділян-
ках. Убогість і відсутність перспектив». Немає «польоту, нема великої мети. 
Вони стали духовно оскудівати»… Звісно, що просяться назад, у СРСР, до 
своїх колгоспів. Їх відпускають. «Приїхали на Батьківщину і стали будувати 
комунізм» 12.

9 Там само. С. 384.
10 Там само. С. 380.
11 Там само. С. 359.
12 Там само. С. 352–353.
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Загалом це має вигляд пародії. Але ж текст належить людині, котра так до-
бре бачила «колимальне» суперпокріпачення повоєнного українського села! 
Що се, боягузливе окозамилювання, особливий тип цинізму (який же сам і 
шпетив)? Чи той, добре знайомий з історії української літератури і мистецтва 
спосіб міфологічного мислення, який наглухо заблоковує тверезу реалістич-
ність сприйняття дійсності, коли мова йде про творення власне мистецьких 
текстів? 

Історія життя і творчості Олександра Довженка є однією з найважливі-
ших і найповажніших сторінок історії українського кіно. Тому й не дивно, 
що цій постаті присвячено весь 3-й том академічної 5-томної «Історії україн-
ського кіно». Творчість видатного митця прагнемо презентувати без пафосу 
та звичних перебільшень, які (мають рацію ті, хто помічав це) є зворотним бо-
ком звичної для українців рефлексії приниження й культурної меншовартос-
ті. Довженко давно вже визнаний класиком світового кіно, і в цьому напрямі 
не варто напружуватися й переконувати будь-кого в тому, який він великий 
і могутній. Належить спокійно простежити його життя і творчість – у всій 
їхній непростій гармонії та дисгармонії. 

Водночас необхідно простежити процес формування й розвитку іден-
тичності автора – від моменту самознаходження, самофіксації себе в родин-
ному хронотопі (тобто часопросторі) й до усвідомлення власного космосу, 
його взаємопов’язаності зі світом українства як такого. Довженко як митець 
по-справжньому відбувався тоді, коли не просто усвідомлював свою іден-
тичність, своє самостояння, а й захищав їх як частину національного соціо-
культурного простору. Так було на рубежі 1920–1930-х років, так трапилося 
в лиховісні воєнні літа, коли витворилася «Україна в огні», а згодом під час 
написання «Зачарованої Десни». За інших умов, за домінації інших стратегій 
поведінки митця з’являлися речі іншого рівня, іншої культурної та громад-
ської цінності.
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БІОГРАФІЯ В РЕЖИМІ СТЕРЕО

На відміну від своїх «соузників» по кінокомуністичному іконостасу, Сер-
гія Ейзенштейна та Всеволода Пудовкіна, Довженко походив не з міста, а з 
патріархальної галактики – українського села. Саме це значною мірою зумо-
вило особливості його художнього мислення, його мистецької і культурної 
ідеології. Село й досі багатьом видається власне Україною, у місті остання 
знаходить себе не без труднощів. Народницький погляд ідеалізував сіль-
ський уклад життя і її осереддя – «природну» людину. Місто видавалося по-
вною протилежністю природі, воно гнуло, калічило людину, і саму національ-
ну субстанцію. Воно було залізним, несправжнім – середовищем, у якому не 
хотілося жити. 

Учорашні селюки, стаючи учителями й поетами, із задоволенням опано-
вували міський побут, але часто залишалися при чисто народницькій пара-
дигмі мислення: народ – це село; українська національна культура має чисто 
селянське, патріархальне походження. І допоки Україна лишалася Малоро-
сією, провінцією Російської імперії, таке уявлення тішило й навіть рятувало. 
На рубежі ХІХ–ХХ ст., коли вже, здавалося, розтанули останні ілюзії щодо 
створення незалежної Української держави, у свідомості інтелектуалів усе ж 
таки трималася «держава слова», і почасти театру, народного та професійно-
го. У літературі та мистецтві Україна жила своїм, справді незалежним, жит-
тям. І мало хто відав про ті грандіозні історичні катаклізми, які чекали на неї 
впродовж наступного століття.

Наприкінці ХІХ ст. і народився Олександр Довженко. Сталося це 29 серп-
ня за старим стилем (або ж 10 вересня за новим; хоча сам він відзначав цей день 
12-го, і так відзначають і донині) 1894 року. Місце народження – В’юнищі, 
околиця повітового містечка Сосниця Чернігівської губернії. У метричній 
книзі Соборно-Троїцької церкви за 1894 рік під номером 12 записано: «Рож-
дение: 29 августа; крещение: 30 августа; звание, имя и фамилия родителей 
и какого вероисповедования: сосницкий казак Петр Семенович Довженко и 
законная жена его Дария Ермолаевна; оба православного вероисповедания; 
имена родившихся: Александр» 13. 

Краєзнавець Юрій Виноградський подає таку версію Довженкового родо-
воду: «За переказами, предки Олександра Довженка прибули в Сосницю з 
Полтавщини. Офіційні документи засвідчують, що “найдавнішого” сосниць-
кого предка Олександра Петровича звали Карпом Довженком. Рік його наро-
дження не відомий, але можна гадати, що народився він не пізніше 60-х років 
ХVІІІ ст., бо його син Григорій Карпович Довженко народився 1786 року.

За “Семейным рекрутским списком Сосницкого сельского общества” 
1846 року родовід Олександра Петровича має такий вигляд:

Карпо,
Григорій,

13  Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. Київ : Дніпро, 1975. 
С. 7.
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Тарас, за котрим пішло далі прізвисько Тарасовичі,
Семен – дід Олександра Петровича,
Петро – батько Олександра Петровича.
І ще. “Дід Семен за молодих літ чумакував. У Сосниці до відкриття в 

1974 році руху по Лібаво-Роменській залізниці було багато чумаків, які зби-
ралися на Покрові, де тепер відбуваються базари, і валками, возів по трид-
цять, ходили в Крим, відкіля привозили сіль “дробками” (грудками), і на Дін, 
відкіля верталися з солоною рибою (осетрами, севрюгою тощо). На південь 
чумаки везли дерев’яний посуд, неодмінно брали з собою півня, що правив за 
годинник”» 14.

Отже, Довженків батько був козацького роду. Це значить, що рід цей не 
пройшов покріпачення, не знав неволі. Привертає увагу й те, що родовід ві-
домий з кінця ХVІІІ ст., і, без сумніву, у сім’ї жили перекази про козацькі 
вольнощі, про Україну, яка була значно вільнішою од тої, якою вона стала 
на момент народження майбутнього митця. І – культурнішою, освіченішою. 
У своїй книзі «Олександер Довженко» 15 Іван Кошелівець справедливо за-
значив, що еволюція Довженкового роду є наочною ілюстрацією деграда-
ції України в «теплих» обіймах Російської імперії. За переписами 1740 та 
1748 років у семи полках Гетьманщини Полтавської та Чернігівської губерній 
на 1094 сіл припадало 866 шкіл з викладанням українською мовою. А вже пе-
репис 1897 року показав зовсім іншу картину: на сто душ населення виходило 
13 письменних (та й «письменність» та була вже суто російськомовна). 

Сам Довженко в «Автобіографії», датованій груднем 1939 року, пише про 
те, що «батьки були неписьменні. Неписьменні були батько, мати, баба і пра-
баба. Дід був письменний, і йому батько не міг простити своєї темноти» 16. 
Чумакування діда Семена також є прикметним. Чи не звідти Довженкова лю-
бов до степу, до українського півдня, те, що в житті самого митця з особливою 
силою виявиться під кінець життя, під час роботи над «Поемою про море» 
і проживання в Каховці. Хоча дитинство, зрозуміла річ, минуло на Поліссі. 
Сам Довженко в тій-таки «Автобіографії» визначав любов до природи, майже 
інтимну спорідненість з нею (а ще – «правильне відчуття краси природи») як 
одну з визначальних складових своєї творчості. «У нас була казкова сіножать 
на Десні. До самого кінця життя вона залишиться в моїй пам’яті як найкра-
сивіше місце на всій землі. З нею в мене зв’язані і перше рибальство, і ягоди, 
і гриби, і перші мозолі на дитячих руках, бо ми не були дачниками. Я не бачив 
її вже двадцять п’ять років. Я знаю, що вона стала іншою, бо іншим став я, 
і дивитись мені на неї не треба. Вона живе вже в моїй творчості» 17.

Знов-таки характерно для Довженка: ідеальний образ важливіший від 
реального. Об котрий не варто й зачіпатись. Відомо, що митець у повоєнні 
роки жодного разу не був у Сосниці. Аби «жити в творчості», становити про-

14 Виноградський Ю. Рід Олександра Довженка. Полум’яне життя. Спогади про 
Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 122.

15 Кошелівець І. Олесандер Довженко. Спроба творчої біографії. Мюнхен : 
Сучасність, 1980. С. 15.

16 Довженко О. Твори в п’яти томах. Київ :Дніпро, 1964. Т. 1. С. 20. 
17 Там само. С. 21.
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дуктивне лоно для виоформлення художніх образів, рідні місця мусили жити 
тільки в уяві. Там було їхнє місце. Можливо, що тут було щось травматичне і 
власне з природою не пов’язане?

Сам режисер в «Автобіографії» підкреслює два головніші причинки своєї 
творчості. Уже названу любов до природи. А першим він сам визначає мотив 
розлуки. У його батьків народилося чотирнадцятеро дітей, і майже всі помер-
ли, не доживши дорослого віку. Найстрашніше трапилося тоді, коли малому 
Сашкові не виповнилося й одного року – одразу четверо його братів, Іванко, 
Сергійко, Лаврентій і Василько, померли від пошесті в один день. «Пожили 
вони недовго, – так змальовував усе це Довженко в кіноповісті “Зачарована 
Десна”, – бо рано, казали, співать почали. Було, як вилізуть всі четверо на 
тин, сядуть рядочком, як горобці, та як почнуть співать. І де вони переймали 
пісні, і хто їх учив? Ніхто не вчив. <…> 

Довідавшись на ярмарку в Борзні, що дома діти загибають з невідомої хво-
роби, батько ударив по конях. Як він промчав ті тридцять верстов, нещадно 
б’ючи коней, аби швидше нас врятувати, як гукав на Десні перевозу і як далі 
летів – про це довго гомоніли подорожні. А дома бачили тільки, як ударився 
він мокрими кіньми в ворота, аж ворота розбились, і покалічені коні попада-
ли в кривавій піні. Кинувся батько до нас, а ми вже мертві лежимо, один лиш 
я живий. <…> Потім він називав нас орлятами, а вже мати – соловейками. 
А люди ридали і довго жаліли, що ні рибалок не вийде вже з нас, ні косариків 
у лузі, ні плугатарів у полі, ані вже воїнів славних. <…> В великім розпачі він 
(батько) прокляв ім’я боже, і бог мусив мовчати. <…> Попа він вигнав геть із 
двору і заявив, що сам буде ховати дітей своїх» 18.

Спогади Довженкової сестри, Поліни, свідчать, що вражаючий факт одно-
часної смерті чотирьох дітей (бо ж цей пасаж можна сприйняти і як худож-
ній образ) мав місце. Тобто це не вигадка. Разом з тим не можна не звернути 
уваги на текстуальні збіги із фільмами режисера. Скажімо, у «Землі» батько, 
по загибелі сина, Василя, проганяє священника, котрий прийшов відправити 
необхідний ритуал. Далі той же батько з’являється до синових товаришів з 
проханням поховати його за новим обрядом… 

Звернімо увагу й на фразу «кинувся батько до нас, а ми вже мертві лежи-
мо, один лиш я живий». Виходить, трапилося диво – малий Сашко мусив зги-
нути від тої ж пошесті, одначе саме провидіння його порятувало. Своєрідне 
воскресіння. Мотив, добре знайомий по Довженкових фільмах, насамперед 
ранніх. Хіба не воскресає у фіналі «Арсеналу» Тиміш, піднімаючись під гра-
дом куль? І хіба не воскресінням виглядає похорон Василя в тій же «Землі», 
похорон, що синхронізується із пологами матері, яка родить нового сина? І – 
чи не звідти й такий собі месіанський комплекс Довженка, його упевненість 
в певній обраності, наявності своєї особливої місії? Себто в його особистому 
житті закладено те, що потім трансформується у своєрідну особистісну релі-
гію, у неповторний спосіб продукування міфів. Ось це місіонерство, зрештою, 
так само виявлялося і в його героях. Одначе про це трохи далі. 

Як бачимо, в основі мистецьких стратегій лежить певна травма, яка од-
криває щось потаємне в тому, що іноді називають «психобіографією» митця 

18 Там само. С. 55–56.
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(див., наприклад, реалізацію подібної методи у книзі Домініка Фернандеса 
про Сергія Ейзенштейна, у російському перекладі – Санкт-Петербург, «Ина-
пресс», 1997). Довженко це усвідомлював, принаймні почасти. Бо в тій са-
мій «Автобіографії» наголошував на тому, що головним матеріалом для його 
творів були найрідніші люди: мати («народжена для пісень, вона проплакала 
все життя, проводжаючи назавжди»; і відтак «у нечисленному ряді жіночих 
образів образ матері заступив собою всі інші»), дід («від нього в мене в кар-
тинах завжди з любов’ю написані образи дідів», «це теплота дитинства. Діди 
мої – це щось подібне до призми часу»).

А ще, можливо, накладалося й те, що в самого режисера (заторкнемо цю 
надделікатну тему) не було дітей. Причини того достеменно невідомі (перша 
дружина, Варвара, у своїх спогадах дещо загадково пише про те, що влітку 
1917 року Довженко «необдумано довірився житомирському малодосвід-
ченому хірургові, який невдалою операцією завдав величезної шкоди його 
здоров’ю»). Так чи інакше, одначе напевно це також було травматичним фак-
тором у життя митця й накладало відбиток на його світогляд. Характерним у 
цьому плані є запис у «Щоденнику» від 11 січня 1944 року: «У мене нещас-
ливий дім. У молодості в ньому не лунали дитячі крики, плач, і сміх, і зойк. 
Зараз стіни мого дому лунають крягтінням старушок…». Жах перед небуттям, 
перерваною традицією – о, як усе це позначилося на сприйнятті Другої світо-
вої війни. Йому видалося, що Україна і українці не просто гинуть, а що вони 
вже загинули, без вороття. Той зойк, що вирвався з його грудей у вигляді лі-
тературного сценарію «Україна в огні», був надтрагічним…

У «Щоденнику» від 11 грудня 1943 року є моторошний запис щодо тра-
гічної статистики Довженкової родини. «Згадав з матір’ю померлих наших – 
моїх братів і сестер. Були брати:

Ларіон – 7 років. Сергій – 6. Грицько – 1 року, Іван – 2. Нехрещений – 
0 років, Оврам – 20 років, я, Андрій – 20 років. Сестра Кулина – 1,5 року, 
Параска – 1 року, Мотря – 0,5 року, Галька – 18 років, Параска – 11, жива». 
Останнє не зовсім зрозуміло – йдеться, вочевидь, про Поліну (вона ж Парас-
кева, Параска), молодшу сестру (1908 р. н.), яка пережила брата і двоє синів 
якої Тарас і Олександр Дудки, лікарі за фахом, тривалий час були чи не єди-
ними продовжувачами роду (2021-го пішов із життя Тарас Дудко, прямих До-
вженкових спадкоємців, по суті справи, не лишилось).

Цитую далі: «Було нас тринадцятеро. П’ятеро вмерло від скарлатини, одно 
від кору, од черевного тифу, од ускладнення грипу. Галька вмерла од дурних 
батьків, що рано видали її заміж і рано народила дитину Михайла, що, здаєть-
ся, загинув на війні, бо від самого початку не чути ні слуху, ні духу». Таку саму 
цифру, тринадцятеро дітей, Довженко називає і в «Автобіографії» 1955 року.

Сестра, Поліна Довженко-Дудко, у своїх спогадах 19 називає чотирнадцять 
імен, додаючи ще одного, Василька (він був серед чотирьох братів, які помер-
ли в один день). Василька називає і сам Довженко у «Зачарованій Десні»: 
«Доглядали мене змалечку аж чотири няньки. Це були мої брати – Лаврін, 
Сергій, Василько й Іван…». Чи то сам митець помилився у своєму записі, а чи 
його стареньку матір підвела пам’ять… Поліна пригадала й таке: «Пам’ятаю 

19 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 115.
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гіркі сльози матері, коли Сашко їхав учитися до Глухівського інституту. Мати 
бігла за возом і кричала батькові: “Куди ти везеш його?.. Оврама одвіз до Рос-
това, і той не повернувся… І цього хочеш занапастити…” Батько мовчав, насу-
пившись» 20. Ті материні віщувальні сльози, її вічне побоювання-очікування 
смерті сина – як відгукнуться вони у його творчості, у його фільмах. 

Та продовжимо виклад фактів з біографії Довженка. Батьки його були не-
бідними, попри твердження самого режисера (ясна річ, класик соцреалізму 
мусив бути вихідцем із бідних верств). Уже те, що й Олександр, і його сестра 
Поліна (вона стала лікарем) здобули вищу освіту, говорить само за себе. Утім, 
у вже ліберальніші часи в «Автобіографії», датованій 22 січня 1955 року, 
пише про своїх батьків так (цитую мовою оригіналу): «Отец Петр Семено-
вич и Мать [в рукописі саме так, з великої літери. – С. Т.] Дарья Ермолаевна 
оба принадлежали к сословию украинских казаков, были неграмотны, за-
нимались земледелием середняцкого масштаба» (подаю за фотокопією ру-
копису, що зберігається в музеї Національної кіностудії імені О. Довженка). 
«Середняцький масштаб» у роки радянської колективізації оцінювався вже 
як куркульський, з чим і пов’язані майбутні колізії, пов’язані з Довженковим 
батьком.

Степан Литовчик («наша хата стояла вікно у вікно з хатою Довженків – 
через вуличку») згадував, що «Довженків ніхто на прізвище не називав. Спи-
тай: де живе Семен Довженко? Будуть довго думати – і чи скажуть. А спитай: 
де живе Тарасович Семен чи Тарасович Петро? Кожен скаже. А все це йде від 
діда Тараса – прадіда Олександра Петровича». Мемуарист найчастіше бачив 
діда в саду. «Було, дивлюсь через тин: дід сидить під грушею – стереже сад. 
Тихо, не рухаючись сидить, – і так майже цілий день. Чи він щось думає, чи 
гріється? А сад тоді в них був малий: лише три груші. Одна з них дуже ве-
лика – висока, товста, а на ній дуже смачні груші. І родила ця груша кожен 
рік. Дві інших менші» 21. Це дерево пригадується й іншій односельчанці До-
вженка, Надії Коломієць: «Висока та розлога груша стояла (та й зараз стоїть 
вона) за біленькою хатою Тарасовичів. Тільки тепер немає під нею довгого, 
нашвидку зрубаного стола і дерев’яних лавок навкруг нього» 22. Тож і не див-
но, що Дід, який умирає в Довженковому фільмі «Земля», перед смертю про-
сить покуштувати грушку – найсмачніше, що знав на цьому світі. Із дитин-
ства митця зродилась та грушка, виходить так.

З тексту ще одного мемуариста, уродженця Сосниці й Довженкового ро-
весника (машинопис спогадів міститься в архіві Музею кіностудії імені До-
вженка, не підписаний, а отже, анонімний), дізнаємось, що «прадед Сашка 
Тарас мечтал о могущественном роде Довженков. Тарас был авторитетной 
личностью среди своих земляков. И это можно заключить с того, что все До-
вженки, от прадеда Тараса и до внуков и правнука Сашко носили отчество Та-
расович. <…> Дом Довженковский – Тарасовичей – стоял за городской чер-
той, именуемый Петровское Заречье. На фото дом кажется большим, так как 
он построен на возвышенности, а в действительности он очень малый. Кухня, 

20 Там само. С. 116.
21 Там само. С. 124.
22 Там само. С. 126.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



14

в которой 1/4 часть занимает русская печь, 1/4 часть – от печи и до конца 
кухни – занято под настил, а остальное занято под столы, ослоны для сидения 
многочисленной семьи, что доходила до двадцати человек. Кроме кухни было 
еще две небольшие комнаты».

От сю невелику оселю займали одразу дві сім’ї – двох Тарасовичів: Семена 
і Самійла. «Как не хотелось Тарасу отделять от себя детей, теснота вынудила. 
От дома оторвали комору (амбар) и на вотчине жены Петра, Одарки, постро-
или времянку. И так, приблизительно не позже 1890 года, Семен Тарасович 
с семьей Петра переехали на территорию Вьюниского церковного прихода».

Життя не сказати б, що було надто комфортним, особливо навесні. 
«В период весеннего разлива, когда воды рек Десны, Убеди, Вьюнки, Сички 
выходили из берегов, воды их разливались вокруг дома и, как писал Алек-
сандр Петрович, лодка стояла у самого крыльца. С крыльца дома просматри-
вались заливные луга и идущие по Десне пароходы. Внизу дома, в летнее вре-
мя, после половодия, проходила дорога на Бахмач, Борзну, Батурин».

Ці топографічні подробиці стверджує і Юрій Виноградський, щоправда, 
з деяким різночитанням назв: «У Сосниці, на Покрові, було давнє гніздо До-
вженків. Серед них жили чумаки: Павло, Мосій, Митрофан та інші. Вулиця, 
що тепер зветься Шевченківською, у 80-х роках ХІХ століття мала назву До-
вженкова вулиця» 23. По-своєму символічно, коли пригадати, що Довженка 
іноді називають «Шевченком ХХ століття».

Опісля поділу та переїзду (зацитуємо ще раз безіменного мемуариста) 
«на лугах Довженков вырубили дубовый лес для постройки дома на усадьбе 
Петра. Но Петро так и не построил дома: он продал дубы и в пана Крохо-
вецкого купил старую молотилку с конным приводом. Не взирая на то, что в 
роду Довженков произошел раздел, земельные наделы обрабатывались раз-
дельно, но луг, по завещанию Тараса, остался неделимым. Убирали его все 
время совместно и делили по жеребьевке копнами. Съезжался на луг весь 
род. Дети, сыновья, невестки, зятья. И дни уборки для всех праздничными 
были. В отличие от других хозяйств, что убирали свои полоски малочислен-
ностью, на лугу у Довженков было многолюдно, весело, празднично. Не все 
могут представить себе ночь на сенокосе, запах луговых цветов, а после – за-
пах скошенных трав, и запах свежего сухого сена. <…>

Ужинали при костре. А после ужина дед Самойло, как специалист кле-
пать косы, занимался своим делом, а сыны и племянники располагались кто 
где: кто на повозке, кто под повозкой, кто, подложив охапок сена, лег, и за-
ложив усталые руки за голову, глядя в звездное небо, начинал песню. Все 
подхватывали. Пели голосом и душой украинские народные песни. В репер-
туаре Довженков были и русские народные песни, и на лугу постоянные “Пес-
ня Ермака” и “Вечерний звон”. Мне на всю жизнь запомнилась песня “Вечер-
ний звон”. Ее пели медленно, тихо, в мелодию песни вливались непрошенные 
голоса перепелок и звуки косы, по которой ударял дед Самойло, сам того не 
зная, что мелодия песни заставила его клепать косу в ритм песни, а звон косы 
украшал ее мелодию. Мне так хотелось послушать это издали, но, к сожале-
нию, я тогда боялся ночью вылезти из куреня».

23 Там само. С. 123.
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Остання фраза чітко вказує на те, що мемуарист, напевно, належав до До-
вженкового роду – найімовірніше, він був онуком Самійла, а отже, двоюрід-
ним братом Сашка Довженка.

У кіноповісті «Зачарована Десна» підтверджено чимало наведених 
вище подробиць. Хоча про заповіт прадіда щодо лугу не згадується… «Сі-
нокіс у нас був гуртовий, – читаємо у Довженка. – Його ніхто не міг поді-
лити, бо кожен боявсь, що йому припаде та третина якраз на коліні Десни, 
яку щороку ріже нещадно весняна вода. Тому косили і гребли гуртом. По-
тім ділили копиці, і вже тільки тоді кожен стягав їх у стоги до свого куреня. 
І так завелось чомусь, що при розподілі копиць ні одна майже косовиця не 
кінчалася миром. Завжди чомусь здавалось батькові або дядьку, що хтось 
когось обдурив на одну копицю, і тоді, слово за слово, серця сповнялися 
лютого гніву, і великі наші батьки починали лаятись, гукати, а потім би-
тися, прости їм, Господи, і вічна пам’ять над зачарованою річкою Десною. 
<…> У цих запеклих боях особливою відвагою і хоробрістю відзначався 
дід. <…> Він був здатний до такого шаленого гніву, що йому міг би поза-
здрити найбільший у світі артист чи генерал». Картини родинного «бою» 
наведено з комічними перебільшеннями, у них Довженко дав волю своїм 
комедійним нахилам.

Про дядька Самійла в повісті так само, як і в родича-мемуариста, гово-
риться як про талановитого косаря. «Він був косар. Він був такий великий 
косар, що сусіди забули навіть його прізвище і звали його Самійло-косар, а то 
й просто Косар. Орудував він косою, як добрий маляр пензлем чи ложкою – 
легко і вправно. Коли б його пустити з косою просто, він обкосив би всю зем-
ну кулю, аби тільки добра трава та хліб і каша». 

Дід Семен, що мав доволі крутий характер, вів свої справи в доволі віль-
ному режимі – чумацькі гени, вочевидь, спрацьовували. Він, згадував Литов-
чик, «мав пару коней, трохи землі і торгував дьогтем. Купить діжечку дьогтю 
у крамаря і возить по селах – продає. Як поїде, бува, дід, то й тиждень немає 
вдома. Бувало, хто питає: “Де Семен?” – йому відповідають здебільшого так: 
“Поїхав на Бутівку” (це село у нас таке)».

За господарювання Петра, батька майбутнього класика, «прикупили 
трохи землі, посадили сад. Всю садибу обгородили високим тином, по-
ставили нові ворота, переробили хату, в якій замість земляної долівки по-
слали підлогу із соснових дощок. Петра теж звали Тарасович, хоча він був 
Семенович. Це був великий чоловік із чорним кучерявим волоссям. Він 
замолоду відпустив чорну хвилясту бороду. Петро був не дуже привітний, 
похмурий.

Петро був неписьменний, – продовжує Литовчик, – але поважав науку, 
вченість, любив говорити на політичні теми, про війни, про волю, землю, ба-
гатство України. Він візникував, часто возив своїми кіньми торговців по яр-
марках, базарах, їздив за товарами. Бував на Полтавщині, Херсонщині. Йому 
подобалася степова частина України. “От де, – казав він, – простір! Степ – 
скільки оком глянеш. Земля добра. Коні добрі. А які там тачанки!” Петро 
дуже любив коней і мріяв про тачанку» 24.

24 Там само. С. 125.
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Отже, не тільки від діда Семена, котрий чумакував, а й від батька любов 
сина й онука до степової України, Полтавщини та Херсонщини, від просторів 
яких народилися «Земля» і «Поема про море».

Від батька ж і любов до саду, городу… «Любо було подивитись на город 
дядька Петра, – згадує Надія Коломієць. – Там так було гарно! На великих 
грядках, поміж деревами молодого саду, росли буряки, морква, цибуля, ка-
пуста, картопля. Було, набере дядько Петро огірків на двоколісну тачку, 
перев’яжеться ременем через плече – везе на базар. Любив він землю і добре 
обробляв її. Першим на селі посадив під плуг картоплю. І вродила вона на 
диво всім дуже гарна» 25.

Про свої шкільні роки Довженко писав так: «Учився я в Сосницькій по-
чатковій, а потім і вищій початковій школі. Навчання давалося мені легко. 
Я був те, що зветься тепер відмінником; це мене часто-густо бентежило. Мені 
здавалося, що вчителі самі щось не зовсім розуміють і тому їм здається, що я 
відмінник. Це почуття подиву, а іноді й гіркоти при оцінці тих або тих деталей 
моїх робіт я переживаю й тепер» 26.

У школі Сашко вчився без найменших проблем. Виявляв нахил до малю-
вання, влаштовував, як пригадував потім друг дитинства Яків Назаренко, на 
свята «невеличкі вистави. Розігрував епізоди гоголівських повістей або шев-
ченківських творів. Багато додавав Сашко й від себе. У виставах велику роль 
відігравали пісні, танці, декламування».

Дозвілля доволі типове для тодішньої української провінції. Як і те, що, 
за свідченням того ж таки Назаренка, «влітку до Сосниці часто приїжджала 
українська трупа. <…> Довженко вже тоді розбирався в грі акторів, відзначав 
розумні, цікаві знахідки, імпровізацію й різко критикував недотепні вигадки, 
штампи й шаблони. <…> В останні роки нашого перебування в Сосниці До-
вженко почав розчаровуватися в “звичайному” театрі.

– Стіни треба забрати, – говорив він.
Мене дивували його слова. Та виявилося, що Сашко захопився античним 

театром і, можливо, ще в ті роки передчував майбутнє кіно…» 27. Важко сказа-
ти, наскільки друг дитинства прикрашає минуле – швидше за все без цього не 
обійшлося: минуле бачиться крізь призму митця зі світовою славою.

Цікаво, що Довженків учень по ВДІКу, Микола Вінграновський, у своїх 
спогадах «Рік з Довженком», стверджує, що першим завданням для нього, 
першокурсника режисерського курсу, від майстра було – вивчити все про ан-
тичний театр. 

Щодо театру в цілому… У вже цитованих анонімних спогадах імовірно-
го Довженкового родича автор розмірковує про джерела мистецьких заці-
кавлень Сашка, прагне зрозуміти, як трапилося, що селянський син пішов у 
мистецтво. Оскільки батько його мріяв про інше майбутнє сина. Мотивація 
обрання професії була нехитрою. По-перше, у роду майже всі були непись-
менними, про що писав і сам Довженко. Мемуарист свідчить: «Единственным 
человеком в роду, который умел читать, писать и деньги считать был дед Се-

25 Там само. С. 127.
26 Довженко О. Твори в п’яти томах. Т. 1. С. 21.
27 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 134–135.
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мен Тарасович. Он был родовым казначеем. Все были от него в зависимости, 
а считать и высчитывать нужно было обязательно, когда возили сдавать та-
бак, который очень ценился и им многие занимались в Соснице. Неграмотных 
обсчитывали все, но не деда Семена. Вот почему дед Самойло сказал, что он 
со своего сына Павла сделает паныча (считалось, что если грамотный, то и 
паныч). А Петро задался целью выучить Сашко считать деньги и продавать 
табак. Но на пути свершения замыслов родителей Александра, – і це вже 
по-друге, – вырос Сосницкий Народный драматический театр, который на-
правил сына хлебороба на путь, где он сделал намного больше, чем сделал бы 
в сельском хозяйстве».

Мемуарист оповідає про той самий Народний театр, що був заснований 
предводителем місцевого дворянства графом Мусіним-Пушкіним, якого 
«дістали» п’янство, картярська гра та інші «свинцевые мерзости» тодішньо-
го життя. «Здание театра было построено замечательное, вместительностью 
на 1500 мест совместно с партером, ложей и балконом. Служащий земской 
управы дворянин Беловский, прогрессивный человек того времени и к тому 
же достаточно эрудированный по части искусства, особенно в драматургии, 
предложил графу организовать на базе построенного театра “Общество трез-
вости” и коллектив драматургии. Граф не только одобрил инициативу Белов-
ского, но и оказал материальную помощь. Что было характерно при органи-
зации театра, это то, что в состав артистов Беловский отбирал только тех, кто 
был одарен способностями, невзирая на его социальное происхождение. В со-
ставе артистов самодеятельного театра были дворяне, сын пана Кроховец-
кого и рядом с ними крестьянский сын Александр Петрович Довженко. По 
желанию в состав коллектива артистов попасть было невозможно, а только 
при наличии одаренности». Отак, уважає мемуарист, і відбулося друге наро-
дження Довженка – уже як митця.

Щоправда, жодних подробиць – у яких же виставах, яких ролях був за-
йнятий Довженко? Дивує й те, що в текстах самого митця немає згадки про 
участь у роботі Народного театру. Чи не вигадка? У кожному разі ця версія 
ще потребує з’ясування, перш ніж брати її на віру. Про сам театр анонімний 
автор повідомляє, що з нього вийшло кілька професійних артистів – народ-
ний артист Іван Сикало (працював у Вінницькому театрі); Петро Рутинський 
(Гудзь), з Харківського театру музичної комедії; заслужений артист УРСР 
Микола Слов’янський, який трудився у Львові…

Сам Довженко в автобіографіях 1949-го та 1955 років пише про те, що мрі-
яв стати капітаном далекого плавання, одначе раптова смерть брата, моряка 
Оврама змінила ці плани. У 1911 році він вступає до Глухівського учитель-
ського інституту – «не маючи повних шістнадцяти років» (нескладно підра-
хувати, що насправді виповнилось практично вже сімнадцять). «Цю школу, – 
пояснював сам Довженко в «Автобіографії», – я вибрав тому, що мав право 
“складати туди іспити”, а по-друге, там були стипендії по 120 карбованців на 
рік. Погоня за стипендією, тобто за можливістю вчитися, і привела мене до 
цього інституту». 

Навчання своє оцінював доволі критично: «Вчився я поганенько. Нерів-
но. Через те мені не дали стипендії, і перші два роки я перебивався уроками, 
а батько мій навіть продав десятину землі». Утім, атестат за № 477, виданий 
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у червні 1914 року, свідчить про те, що вчився він не так уже й погано: трій-
ки тільки із Закону Божого, методики та співів і музики. З церквою у нього 
не складалося, це правда. «Помню, – писав він у листі до вчительки Ярини 
Коваль уже в 1949 році, – домовую институтскую церковь, в которой я, сем-
надцатилетний в то время юнец, отказался, стоя на коленях перед аналоем на 
исповеди перед законоучителем отцом Александром, от веры в бога… Было 
реакционное время, реакционной была и наша школа» 28. 

Відтак не дуже віриться в те, що пише Довженко про роки навчання. Тут, 
вочевидь, спрацьовують схеми тодішніх біо- і автобіографій. Радянський ми-
тець мусив бути вихідцем із бідних людей, мусив так само бідно й не дуже 
вправно вчитися (ну чому там було вчитися в «реакціонерів»?) і нарікати на 
«тяжку» духовну атмосферу. Цей канон митець і наслідує, старанно обводя-
чи фігурки мовлення. Важливим в «Автобіографії» є свідчення про те, що 
в студентські роки відбулося перше знайомство з українськими книжками. 
Довженко зазначав: «Це був “Літературно-науковий вісник” і газета “Нова 
Рада”, що видавалися, здається, у Львові і читалися у нас потай від педагогів 
як щось рідне, але заборонене. Заборонено було у нашому середовищі роз-
мовляти українською мовою. З нас готували учителів – обрусителів краю. 
В Київській, Подільській і Волинській губерніях до нашої платні згодом до-
давалась якась надбавка, здається, вісімнадцять карбованців на місяць, – за 
обрусіння краю».

Отож після закінчення навчання впродовж трьох років викладає в Жи-
томирі, у 2-му змішаному вищепочатковому училищі. Що саме? Фізику, гео-
графію, природознавство, історію, гімнастику. «В той час, – пригадував він 
потім, – я мріяв стати художником, я малював дома і брав приватні уроки 
малювання, мріючи коли-небудь потрапити в Академію художеств хоч віль-
ним слухачем» («Автобіографія» 1939 р.). В інших автобіографічних текстах, 
1949-го та 1955 років, він зауважує: «…длительная болезнь лишила меня воз-
можности защищать родину с оружием». 

То були роки Першої світової війни, і Довженко, знов-таки за власним 
свідченням, «війну імперіалістичну сприйняв як обиватель, не критично, 
і перших поранених, які завалили місто Житомир, приголомшував вигуками 
“ура”». Потім настав 1917-й, і знову в «Автобіографії» читаємо рядки каяття. 
А що було писати в 1939 році колишньому вояку Петлюрівського війська, 
за яким стежило недремне око? Маркса не читав, бідкався він, а до того ж 
«дрібнобуржуазна особиста природа <…>, і Україна, про яку забороняли чи-
тати <…>, і невміння відрізнити велику довгождану правду від довго підго-
товлюваного обману – засліпило нас, як людей, що вийшли з погреба».

І відтак – націоналізм, який, «чесно» зізнається Довженко, і завівся в ото-
му «погребі». Перехворів, бачите, на таку болячку, що тут зробиш? «Особли-
во, – читаємо в тій-таки «Автобіографії» 1939 року, – тішило мене те, що цар 
Микола ІІ був не українець, а росіянин і що весь його рід був теж не україн-
ським. У цьому моя уява вбачала немовби цілковиту непричетність українців 
до поваленого нікчемного ладу. Це вже й був націоналізм. Всі українці того 

28 Цит. за: Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. Київ : Дніпро, 1975. 
С. 14–15.
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часу здавались мені якимись особливо приємними людьми. Легко сказати, 
скільки років страждали разом від проклятих русаків (“триста літ”), розмов-
ляти навіть розучилися по-українському, розмовляли каліченим українсько-
російським жаргоном. Ця мова робила в моїй уяві всіх українців мужиками 
або з мужиків, тільки не панами, адже пани розмовляли по-російському. На-
вряд чи стали б вони розмовляти українською мовою. Отже, панів серед нас 
нема. А раз нема – все гаразд».

«Український сепаратистський буржуазний рух здавався мені тоді найре-
волюційнішим рухом, найлівішим, отже, найкращим: що правіше – то гірше, 
що лівіше – то краще. Про комунізм я нічого не знав, і якби мене запитали 
тоді, хто такий Маркс, я відповів би, що це, мабуть, видавець різних книжок».

І вже підсумовуючи: «Таким чином, я увійшов у революцію не тими 
дверима. Мені не повезло. Мені не пощастило в перші великі дні почути 
ні одного великого трибуна Жовтневої соціалістичної революції, не дове-
лося прочитати жодної марксистської книги, які б просвітили мій розум і 
правильно зорієнтували б мою активність, і за ранні помилки мого сирого 
розуму і гарячого серця мені довелося розплачуватися місяцями страждань 
і важких роздумів».

БІОГРАФІЧНЕ / АВТОБІОГРАФІЧНЕ

Викладаючи далі перебіг життя (або Житіє) Олександра Довженка, дове-
деться весь час послуговуватися багатьма джерелами (тим самим забезпечу-
ючи стереоскопічність бачення Життя!). Серед них чи не основними є тексти 
своєрідних біографів, у ролі яких постають численні сексоти, донощики, або 
ж «агенти» (так їх часто атестують кадрові спецслужбовці ЧК або НКВС). 

Зрозуміло, що Довженко мусив вносити корективи в біографічну мозаїку, 
хоча ресурс був обмежений – у ті часи доноси були авторитетним жанром, 
а головне – дієвим інструментом влади у боротьбі з «інакомислієм», засобом 
вирівнювання температури мізків до однакових позначок. На противагу були 
лише автобіографії та листи у вищі інстанції. Хоча певний час у Довженка 
серед адресатів був сам товариш Сталін – більшовицький цар і бог в одній 
тілесно-символічній упаковці. Так що опір усе ж таки тривав…

На початку 1917-го майбутній кінорежисер одружується з колегою, теж 
учителькою, Варварою Семенівною Криловою (утім, переконливішою є вер-
сія про те, що це сталося в 1923-му 29). Улітку з ним трапляється історія, про 
яку вже йшлося вище: нібито він пережив невдалу хірургічну операцію, що 
зашкодила його здоров’ю. Микола Куценко у своєму життєписі посилається 
на кілька листів майбутнього режисера, які свідчать, що той подав заяву й 

29 Див.: Кошелівець І. Про затемнені місця в біографії Олександра Довженка. 
Дніпро. 1994. № 9–10. С. 4.
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був зарахований (у липні 1917-го) вільним слухачем на економічне відділен-
ня Київського комерційного інституту. Водночас його зарахували учителем 
7-го Київського вищого початкового училища – треба було заробляти на про-
життя. У 1918-му, «за гетьмана, коли в Києві організувалась була Академія 
художеств – мрія мого життя, я вступив і до Академії. Так мені всього хотіло-
ся, і так з мене тоді нічого не вийшло», – писав Довженко в «Автобіографії» 
1939 року.

Чому не вийшло? Бо в цей час у його житті відбулися зміни, що їх по-
тім, упродовж сталінських п’ятирічок, належало соромитися, а найперше 
боятися за їхні наслідки. Мова про оті самі «двері», через які не туди втра-
пив. За спогадами рідної сестри Варвари Крилової, дружини харківського 
журналіста М. Файбишенка, що їх у своїх мемуарах відтворив (сподіває-
мось, без великих спотворень) відомий письменник Борис Антоненко-Да-
видович, Довженко заходив до них «у сивій шапці зі шликом наприкінці 
1917 й на початку 1918 років, належачи до куреня чорних гайдамаків, що 
брали участь у штурмі київського арсеналу [тобто заводу “Арсенал”; цей 
епізод буде відтворено в однойменному фільмі Довженка. – С. Т.]. Пізніше, 
1920 року, Довженкова перша дружина носила своєму чоловікові передачі 
на Харківську ЧК, відкіля його визволив щойно призначений на посаду ре-
дактора “Вістей” В. Блакитний, котрий шукав, за дорученням уряду УСРР, 
українських працівників для нового радянського офіціозу українською 
мовою. <…> Отже, – робить висновок мемуарист, – “батько” української 
кінематографії [а з ним разом і Павло Тичина, і Лесь Курбас, і Володимир 
Сосюра. – С. Т.] і автор «Зачарованої Десни» був сам у ті роки зачарований 
ідеалами УНР» 30.

Що ж, уже цитувалися вище рядки з «Автобіографії», де Довженко опи-
сував свої національні сантименти в часи так званої громадянської війни. 
Як відомо, упродовж 1917 року відбувалася доволі послідовна українізація 
війська. «Початок їй поклала вимога трьох тисяч солдатів, зосереджених 
на мобілізаційних пунктах Києва, відправити їх на фронт як окрему укра-
їнську частину. Вони самостійно сформували Перший український полк 
ім. гетьмана Богдана Хмельницького. Влітку 1917 р. це явище набрало ма-
сового характеру. Солдати використовували ідею створення національних 
частин як привід для їхнього переведення на батьківщину, де відбувався 
розподіл землі» 31 

Наприкінці 1917-го російські радянські війська захоплюють Лівобережну 
Україну, а 18 січня 1918 року починається осада Києва. У ніч з 28-го на 29 січ-
ня місцеві більшовики захоплюють завод «Арсенал», розпочинаються бої в 
центрі міста. «Вільні козаки» та «січові стрільці» (серед них і перебував, на-
певно, Довженко) придушують повстання. Одначе, як відомо, 30 січня атаку 
на Київ намагалися зупинити лише кілька сот юнаків, котрі склали голови 
під Крутами. Український рух почав програвати, і причиною того, вочевидь, 

30 Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях. Спогади. Київ. 2000. 
№ 1–2. С. 82–83.

31 Грицак Я. Нарис історії України. Формування української модерної нації 
ХІХ–ХХ століття. Київ : Генеза, 1996. С. 118.
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була слабкість. Більшовики перехопили ініціативу – їхні цинічні (що вияви-
лося вже пізніше) обіцянки щодо роздачі землі, заводів і фабрик підманули 
багатьох. Сила, часто груба, прямолінійна, але ж вітальна, життєствердна – 
переможців не судять, а коли й судять, то тільки за законами самого життя, 
у якому перемагає сильніший. Так принаймні вважатиме сам Довженко, та до 
цієї тези ми повернемось дещо пізніше. 

А поки що подамо документ, який став сенсацією 1994 року, коли відзна-
чали 100-ліття кінорежисера й коли співробітник Служби безпеки України 
(раніше – КДБ УРСР) В’ячеслав Попик оприлюднив засекречені доти мате-
ріали з досьє на Довженка. Уже перше знайомство зі справою-формуляром 
на «Запорожця» (таким було псевдо, під яким подавалися матеріали) могло 
в ті часи (ще в 1990-х) приголомшити того, хто доти сприймав митця як від-
даного «справі побудови комунізму» і т. п. 

«Довженко Александр Петрович, – цитую архів НКВС, – 1894 года ро-
ждения, украинец, уроженец г. Сосница Черниговской области, беспартий-
ный, образование высшее, из крестьян-кулаков, гражданин СССР, режиссер 
Киевской киностудии, активный украинский националист, проживает в 
Киеве» 32.
Отже, недавній викладач Житомирського училища Олександр Довженко 

перебував у війську головного отамана Симона Петлюри. На кінець 1919 року 
ситуація стала майже безнадійною, і в грудні Петлюра вирішує перейти до 
партизанської війни. 6 грудня кілька тисяч вояків УНР під проводом Юрія 
Тютюнника (майбутнього автора сценарію Довженкового фільму «Звениго-
ра») та Миколи Омеляновича-Павленка рушили в «Зимовий похід» по біль-
шовицьких тилах. Сам Петлюра, як відомо, отаборився у Варшаві, куди сті-
калися й рештки військ. Судячи з усього, Довженко не захотів іти до Польщі. 
Рушив у рідні краї… Та по дорозі його перейняли працівники Волинського 
губернського ЧК. 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 112
на Довженко Александра Петровича, 25 лет
27 декабря 1919 года я, заместитель заведующего секретным отделом 

Михайлова, рассмотрев дело гражданина Довженко А. П., задержанного 
как петлюровца на территории Советской власти с подложными докумен-
тами учителя сельской школы, установила, что в действительности он 
добровольно поступил в петлюровскую армию и возвратился на Советскую 
территорию благодаря безысходности положения остатков петлюров-
ских войск. Отнестись к Довженко как к врагу рабоче-крестьянской влас-
ти и заключить его в концентрационный лагерь до окончания гражданской 
войны.

Но ввиду запроса о нем губпарткома коммунистов-боротьбистов при-
говор до выяснения сущности вопроса в исполнение не приводить» (с. 237).

І ще один цікавий архівний документ.

32 Тут і далі цитовано за виданням: З архівів ВУЧК-НКВД-КГБ. Київ, 1995. 1/2. 
С. 236.
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«Совершенно секретно
Справка

Арестованный – активный участник антисоветской украинской на-
ционалистической организации, бывший протодьякон УАПЦ Бобиен-
ко В. В. показал:

«Я лично был знаком с А. П. Довженко… Слышал его выступления на 
митингах в Сосницком народном доме летом. Он тогда выступал от имени 
партии украинских соцреволюционеров, стоял на позициях самостийно-
сти Украины, агитировал за Центральную раду…

Помню разговор в саду. Довженко говорил о свежем слиянии партии бо-
ротьбистов с КПбУ…

Он провел такую мысль, что если вся украинская интеллигенция пой-
дет в члены КПбУ, то там окажется большинство из украинцев и это 
большинство сможет повернуть политику партии в интересах Украины, 
что таково мнение всех боротьбистов, вступающих в ряды КПбУ.

Кажется, при первой чистке партии его исключили из рядов КПбУ . 
Потом и отец его, и товарищи, среди которых авторитет А. П. Довженко 
стоял высоко, с восторгом говорили о его блестящей дипломатической ка-
рьере (Варшава, Берлин), о его непосредственной дружеской связи с Шум-
ским. Помню, говорили о том, что от Довженко зависит возвращение бело-
эмигрантов на Украину.

Мне лично Кошевой А. М. рассказывал о Довженко А. П., называя его 
своим другом… они вместе служили в петлюровской армии.

Во время наступления красных на Киев Довженко А. П. палил из орудий 
с Владимирской горки по красным… От Кошевого или от Нырковского П. М. 
я слышал о том, что, когда Довженко А. П. отступал с петлюровской ар-
мией, то принимал участие в еврейских погромах в Фастове и Казатине…» 
(с. 238).

КП(б)У – це Комуністична партія більшовиків України. Боротьбисти – 
також партія, що виокремилася в 1918 році (за часів Гетьманської держави) 
з лівого крила партії українських есерів. Після об’єднання з групою лівих 
українських соціал-демократів вона прибрала назву Українська комуністич-
на партія (боротьбистів), або ж просто боротьбисти (ними видавався журнал 
«Боротьба», редактором якого був відомий поет Василь Елан-Блакитний). 
Лідери партії входили до Центральної Ради, водночас вони координували 
свої дії і з більшовиками, хоча й ставилися до останніх із зрозумілою пере-
сторогою – як до російської «п’ятої колони» в Україні. Зрештою, після деяких 
маневрів більшовицької Москви, боротьбисти самоліквідувалися, кілька со-
тень їхніх лідерів (В. Блакитний, П. Любченко, Г. Гринько та ін.) були при-
йняті до Компартії.

Сам Довженко в «Автобіографії» стверджує, що на початку 1920 року 
«вступив до партії боротьбистів». Мотивує той вчинок доволі смішно, щоб 
не сказати анекдотично: «Цей вступ, невірний і непотрібний, стався таким 
чином. Я дуже хотів вступити до Комуністичної партії більшовиків Укра-
їни, але вважав себе недостойним переступити її поріг, тому я пішов у бо-
ротьбисти немов у підготовчий клас гімназії, яким партія боротьбистів, зви-
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чайно, не була ніколи. Та й сама думка про це порівняння, – похоплюється 
автор, розуміючи, що пише нісенітницю, – пам’ятаю, точне тоді [так у тек-
сті. – С. Т.], здається мені зараз виключно абсурдною. Але це було. Через 
кілька тижнів партія боротьбистів влилася в КП(б)У, і таким чином я став 
членом КП(б) У». 

Справді абсурд. Одначе треба пам’ятати, за яких умов це писалося. Незва-
жаючи на те, що Довженко в кінці 1930-х належав до числа тих митців, до кого 
прихильно ставився сам Сталін, він не випадав з поля зору спецслужб. А доно-
си писалися тоді густо й не без натхнення. Ось, до прикладу, «заявитель – член 
ВКПб, работник управления Южных ж. д. Буковец А. П. сообщает:

“В 1918 году большевики громили петлюровцев на Украине. Трусливая 
бандитская группка этих националистов-петлюровцев под натиском красных 
без оглядки удирала из уездного городка Сосницы быв. Черниговской губер-
нии. В числе этой вооруженной бандитской группы националистов удирал 
и Довженко А. П., обвешанный гранатами и винтовкой <…> Об участии в 
петлюровской банде Довженко А. П. знает Моргун Иван, колхозник колхоза 
«3-го Интернационала», с. Вьюнище Сосницкого района. Отец Довженко – 
Довженко Петр – активный церковник, националист, хлебороб-собственник, 
состоял в союзе хлеборобов при Гетмане…”» (с. 239).

Літературне походження тексту видає себе одним лишень образком героя 
доносу, «обвешанного гранатами и винтовкой». НКВС накопичувало такі ма-
теріали – в разі чого компромат був би виданий миттєво. Довженко не міг не 
знати про це. То ж можна підсміюватися над його текстами, можна шпетити 
за дворушництво, одначе ж не варто забувати про реальний контекст тогочас-
ного життя. Та ж Довженкова автобіографія – поза сумнівом – стає зрозумі-
лою тільки тоді, коли покласти її поруч з отими самими доносами: режисер 
мусив, задля виживання, вступати з ними в діалог…

Отже, новий 1920 рік Довженко зустрічав під вартою. Йому загрожував 
концентраційний табір (ще одне свідчення того, що такі табори вигадали 
більшовики, а не гітлерівці) «до кінця громадянської війни». Його поряту-
вало членство в партії боротьбистів – як не як, а були вони союзниками біль-
шовиків і з цим доводилося рахуватися. Це потім їх кваліфікували як «укра-
їнську дрібнобуржуазну націоналістичну партію, яка відображала класові 
інтереси сільської буржуазії, насамперед куркульства» 33. А тоді так запросто 
посадити боротьбиста в табори було неможливо. 

Коли саме зумів визволитися, невідомо. За свідченням, наведеним вище, 
його витягнув, уже із Харківського ЧК, Василь Блакитний. Далі… Вірити в 
достеменність автобіографічних свідчень неможливо. Скажімо, Довженко 
пише про те, що на початку 1920-го він став – разом з іншими боротьбис-
тами – членом КП(б)У. Проте жодних документів, які підтверджували б це, 
немає. Далі нібито було підпілля під час польської окупації, коли його взято 
«у полон польським кінним роз’їздом» і навіть поставлено на розстріл. «Про-
те мені пощастило благополучно втекти до червоноармійського загону <…>, 
а після визволення Києва був призначений секретарем губернського відді-
лу міської освіти. У Києві я пропрацював приблизно рік» («Автобіографія» 

33 Українська радянська енциклопедія. Київ, 1978. Т. 2. С. 6.
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1939 р.), тобто до літа 1921-го. Крім того, був комісаром театру імені Шевчен-
ка (колишній театр Бергоньє), брав участь у роботі оргкомітету працівників 
освіти.

Словом, приходить визначеність. Більшовицька влада набуває чинності 
й тут вибирати не доводилося. Союз Польщі та України, Петлюри та Пілсуд-
ського 1920 року не мав ані успіху, ані підтримки серед самих українців (до-
сить згадати лист Володимира Винниченка із засудженням Петлюри й мірку-
ваннями щодо можливостей визволити Україну шляхом світової революції; 
відтак не варто й сатиричне зображення Петлюри Довженком списувати на 
кон’юнктуру – адже то було ще у 1920-х роках, усе це було ще живим, акту-
альним, болючим). Була чи ні та ситуація із розстрілом поляками, про яку 
розповів майбутній режисер, невідомо, але зрозуміло, що більше він до військ 
Петлюри не вступав. Понад те, напевно, саме тоді й було закладено підвалини 
жорстокого розчарування в лідерах національних змагань. Відтепер Довжен-
ковими друзями стали боротьбисти, себто українські комуністи – вони ви-
тягли його на світ Божий з концтаборів, і це багато що пояснює в майбутніх 
симпатіях та антипатіях митця. Зокрема, велику прихильність до більшови-
ків, яка так впадає в око – особливо тим, хто знає про «петлюрівське минуле» 
режисера.

Найчастіше тут зустрічаєшся зі спрощеним, як видається, поглядом на 
еволюцію Довженка. Мовляв, налякався сильно, потрапив у більшовицький 
полон, ну й пішло-поїхало. Почав вірно служити системі, і вже ні про якусь 
там щирість, ні про те, аби відстоювати справжні гуманістичні цінності, не 
йшлося. Найпослідовніше подібну точку зору виклав Роман Корогодський у 
своїй книзі «Довженко в полоні» (Київ, «Гелікон», 2000). Аби аргументація 
виглядала соліднішою, автор підкріпив її десятками посилань на праці психо-
логів, вітчизняних, а ще більше зарубіжних, котрі аналізували в чомусь поді-
бні (принаймні з точки зору Корогодського) випадки, покликані ілюструвати 
тезу про те, що «психограма» митця була саме такою.

Цитується також лист відомого вченого Юрія Шевельова, який пише вже 
про самого Довженка, що, мовляв, його завжди турбувало у творах митця пи-
тання про те, «нащо в “Звенигорі” і в “Арсеналі” потрібні ті плюгаші з другого 
табору? І чому вони такі плюгаві? Аж такі гидкі. А тут у Вас ключ – тому що 
не спромоглися перемогти. Тому, що опинилися не в Києві, а в Берліні. Ви-
ходить, що вони винні за програну (громадянську) війну. Отже, це не данина 
офіційним вимогам, а щира правда, виболена, вистраждана. “Я весь у г… але 
не я за те відповідаю, а ті нездари”. Якщо це так, то тут ключ до всієї проблеми 
Довженка, аж до найгіршого, останнього, солнцевського, сталінського. Дика 
достоєвщина, але скидається на правду» 34. 

Ну так, і чи не найрепрезентативнішим у цьому зв’язку є епізод із фільму 
«Арсенал» – розстріл уенерівцем більшовика в шкірянці. У якомусь ангарі 
він довго цілиться у ворога, одначе пострілу так і не лунає – надто невпевне-
ним виглядає розстрілювач, надто труситься його рука. І тоді більшовик, ко-
трий з іронічним блиском в очах усе те спостерігав, підходить, забирає нагана, 
запитує: «Ну що, не можеш? А чому я можу?». І стріляє сам…

34 Корогодський Р. Довженко в полоні. Київ, 2000. С. 24–25.
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Питання про те, чому «він може?», напевно, багато разів ставилося До-
вженком. Відповідь – у її найзагальнішій формі – була зрозумілою: нестача 
вітальної, життєвої сили. Таке відкриття було для Довженка, вочевидь, також 
травматичним – як і його сім’ї, усім українцям не вистачало запасу енергії, 
вона чомусь закінчувалась дуже рано, загибеллю всерйоз (хоча за тим усе ж 
ішло воскресіння – хтось та виживав, хтось та тягнув далі ниточку родоводу). 
Тут, на мій погляд, – хоча докладніше про це попереду – витоки його геніаль-
ної «Землі». Повторюю, це та травма, до якої не варто ставитися в площині 
суто побутовій чи соціальній: щиро / нещиро, злякався / не злякався… Мір-
кувати подібним чином взагалі досить смішно – так, наче йдеться про сусід-
ського Сашка, який злякався собаки. Перед нами – великий митець, і самі 
його травми є джерелом потужної образності, витворення мистецьких світів.

Та й відповідь Довженкова, скажімо, у 1920-х роках була не такою, як у роки 
війни, у часи написання сценарію «Україна в огні». У 1920-х було чимало ще 
підстав повірити в те, що Україна відбудеться – тільки вже не революційним, 
а еволюційним шляхом. І за допомогою саме комуністів (українських!, от се 
найважливіший нюанс, який рідко беруть до уваги), а не архаїчних людей у 
вишиваних сорочках, що вимахують кадилом перед образом великого Тараса. 
Напрями поволі визначалися. Перший – взяття міста, яке багатьма уявлялося 
цитаделлю антиукраїнства. Другий – перекодування культурного іміджу укра-
їнців, й відтак заперечення минулої просвітянсько-народницької ідеології. 

«Ми були проти етнографізму, – процитуємо не Довженка, а його ровес-
ника Григорія Костюка, – як психологічної категорії українсько-культурного 
й національно-політичного думання. Ніхто з нас тоді ніколи не носив ви-
шитих сорочок. Ми вважали, що всі ці національні атрибути минулого, що 
колись так гарно і романтично пахли нам, тепер мусять бути згромаджені в 
музеях. Модерну індустріальну Велику Україну ми вбачали й любили в чисто 
українськомовній масі студентів політехніки», які надаватимуть новій Украї-
ні «свого модерно-українського стилю й характеру» 35. 

З таких-от уявлень про завтрашню Україну й виростало (у фільмі Довжен-
ка «Звенигора», наприклад), протиставлення народницького (безперспек-
тивного, віджилого) минулого і «збільшовиченої ери», що буде ґрунтуватися 
на індустріалізації. Бідою українства було те, що воно не змодернізувалося й 
відтак програло тим, хто є молодшим, відсвіженим, сучасним. Архаїчне про-
грає модерному, бо «не може» поцілити в мішень… 

Р. Корогодський у своїй книзі акцентує увагу на «ідеологічній зрілості і 
непохитності (Довженка) від першої великої картини. І це в той час, коли 
йшли суцільні дискусії, коли багато українських мистців вагалися, шукаю-
чи себе, свій індивідуальний голос, свій шлях у розбурханій стихії дискусій. 
У якій комуністична лінія ще не була аж такою залізною й наперед визна-
ченою. Звичайно, відчувається практика художника Сашка, дається взнаки 
дружба з боротьбистами-комуністами. І все-таки, і все-таки…» 36.

35 Костюк Г. Зустрічі і прощання: спогади. Едмонтон, 1987. Кн. 1. С. 184. Цит. за 
кн.: Грицак Я. Нарис історії України. Формування української модерної нації ХІХ–
ХХ століття. Київ : Генеза, 1996. С. 172.

36 Корогодський Р. Довженко в полоні. Київ, 2000. С. 26–27.
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І все-таки не варто зводити творчість митця до однієї «лінії», навіть якщо 
вона комуністична. У Довженка справді був вироблений погляд, але комуніс-
тичне начало було в ньому тільки одним із елементів. Це було доволі синте-
тичне, стереоскопічне бачення України, це була віра в її близький ренесанс 
(або, кажучи словами Миколи Хвильового, «Азіатський Ренесанс»). До-
вженко входив в очолюване Хвильовим ВАПЛІТЕ і, я гадаю, багато в чому 
поділяв вироблену там стратегію культурного та національного розвитку. 
Зокрема, орієнтацію на європейську, західну культуру. Із цим він і входив у 
мистецтво кіно.

А той «золотий гомін», що покликав його боротися за самостійність Укра-
їни… Спомин про нього, напевно, лежав у душі десь поруч із пам’яттю про чо-
тирьох своїх братів, які виспівалися усього за кілька літ свого життя. Так ко-
ротко, так світло і так трагічно. Тільки ж хтось виживе і оповість потім, яким 
це було святом – проголошення незалежності: всієї України і тебе самого:

Над Києвом – золотий гомін,
І голуби, і сонце!
Внизу  –
Дніпро торкає струни…

Предки.
Предки встали з могил;
Пішли по місту.
Предки жертви сонцю приносять – 
І того золотий гомін!..
Ах той гомін!..
<…> 
То Україну
За всі роки неслави благословляв хрестом
Опромінений,
Ласкою Божою в серце зранений
Андрій Первозванний.
І засміялись гори,
Зазеленіли…
<…> 
Чорний птах – у нього очі-пазурі! – 
Чорний птах із гнилих закутків душі,
Із поля бою прилетів.
Кряче.
У золотому гомоні над Києвом,
Над всією Вкраїною – 
Кряче.
<…> 
Чорнокрилля на голуби й сонце – 
Чорнокрилля.
– Брате мій, пам’ятаєш дні весни на світанню волі?
З тобою обнявшись ходили ми по братніх стежках,
Славили сонце!
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А у всіх тоді (навіть у травинки) сміялись сльози…
– Не пам’ятаю. Одійди.
– Любий мій, чом ти не смієшся, чом не радієш?
Це ж я, твій брат, до тебе по-рідному промовляю, –
Невже ж ти не впізнав?
– Відступись! Уб’ю!
<…> 
Предки з жахом одвернулись.
<…> 
Зоряного ранку припади вухом –
…ідуть.
То десь із сел і хуторців ідуть до Києва – 
Шляхами, стежками, обніжками.
І б’ються в їх серця у такт
– ідуть! Ідуть! –
Дзвенять немов сонця у такт
– ідуть! ідуть! –
Там над шляхами, стежками, обніжками.
Ідуть!
І всі сміються як вино:
І всі співають як вино:
Я – дужий народ, 
Я молодий!
Вслухався я в твій гомін золотий – 
І от почув… 37

Так, так – усе це було: і натхнення, і світла поетична мрія про близьке 
пришестя щастя, і чорнокрилля із гнилих закутків душі, і – знову хід наро-
ду, який одкривається нарешті як щось молоде й оптимістичне. Той золотий 
гомін ніколи не стихав і в Довженковій душі. Попри всі наруги, насильства і 
збанкрутіння він продовжував вслухатися і вдивлятися. І вірити…

І, задля уточнення деяких нюансів життєвого шляху Довженка, наведемо 
одну з анкет, заповнену самим Довженком 1939 року. 

«Анкета вступающего кандидатом в члены ВКП(б), заполненная 
А. П. Довженко

20 ноября 1939 г.
Первичная организация Киевской кино-студии
Киев УССР
Место рождения: г. Сосница Черниговской обл., УССР
Должность: кино-режиссер и сценарист
О родителях: Занимались земледелием в Соснице Черниговской гу-

бернии, имея семь с половиной или восемь десятин земли.
Теперь живут в Киеве по ул. Ленина 9, кв. 9 у моей сестры на моем 

иждивении. Ничем не занимаются по старости лет (отцу 76, матери 77).

37 Тичина П. Золотий гомін. Тичина П. Соняшні кларнети. Київ : Друкарь, 1920. 
С. 61–67. 
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Пребывание в ВЛКСМ: не был
Образование: окончил в 1914 году Глуховский учительский институт. 

Учился, но не окончил в Киевском (так!) Коммерческом институте на 
экономическом факультете (1917–20 год).

Участие в работе советов, профсоюзов и пр.: С 1920 года был неод-
нократно избираем в Киевский горсовет, а также членом Обкома союза 
работников просвещения, работников искусств (ЦК РАБИС) и сейчас 
состою членом ЦК киноработников и членом Союза советских писателей.

[Наводимо згідно з оригіналом. – С. Т.]
По опыту работы: кинорежиссер стаж 14 лет.
Род занятий:
1914 август – 1917 авг г. Житомир 2-е Высшее начальное училище 

Учитель
1917 авг – 1919 Киев 7 высшее нач. училище
1919 дек – 1920 ІV Житомир Губвоенкомат Преподаватель военшколы
1920 ІV – 1920 VІ Киев безработный
1920 VІ – 1921 VІ Киев Губнаробраз Секретарь, завотделом искусства
1921 VІ – 1922 ІV Варшава Посольство УССР в Польше Управделами
1922 ІV – 1922 VІІІ – Берлин Посольство ІССР в Германии Секретарь 

конкульский
1922 VІІІ – 1923 VІІІ Берлин Частная школа живописи Ученик
1923 VІІІ – 1926 V Харьков Наркомфиндел (месяц в штате) потом Ре-

дакция газеты «Вісті» Художник иллюстратор
1926 V – 1928 VІІІ Одесса кино-фабрика Режиссер и сценарист
1928 Х – 1932 Киев кино-фабрика 
1932–1935 Москва киностудия Мосфильм 
1935 Киев Киностудия также режиссер и сценарист
награды – орден Ленина в день 15-летия советской кинематографии за 

хорошую работу в кинематографии
Был ли в Красной армии – В штабе 44-й дивизии преподавал грамоту 

гражданина (так!) в штабной школе. В боях не участвовал.
Был ли в старой армии – не был
Служил ли в отрядах, боровшихся против советской власти – Пребы-

вал после антигетманского восстания в армии УНР в 1919 году. Должности 
не занимал, в боях не был.

Состоял ли в ВКП(б) раньше – Состоял в КП(б)У от 1920 по 1923. Вы-
был во время чистки автоматически вследствие пропажи всех документов 
(и партбилета, посланного мною на чистку в Харьков из-за границы).

Состоял ли в других партиях – Состоял в партии боротьбистов в Жи-
томире один месяц апрель 1920 года

Привлекался ли к уголовной ответсвенности – Привлекался органами 
ЧК в Житомире в 1919 году за участие во враждебной армии. После след-
ствия был освобожден [курсив автора. – С. Т.].

Жил ли за границей Жил в Польше и Германии, работа в посольстве и 
был два раза в творческой командировке 1929 и 1930 годах.

А. Довженко
20 ноября 1939 года (РГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 944).
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Як бачимо, анкету заповнено 1939 року – саме тоді, коли Довженко писав 
«Автобіографію» (найдокладнішу з усіх інших). Її метою було скористатись 
сприятливим моментом (завершення роботи над «Щорсом», прихильне став-
лення до нього Сталіна) і вступити до більшовицької партії. Щоб уже «зняти 
питання» стосовно минулого, а з ним разом і майбутнього… Бо ж зізнавався: 
тільки того-таки (1939-го) зникла боязнь арешту… Проте з партією не скла-
лось і того разу.

КОНТЕКСТИ НОВОГО МИСТЕЦТВА

Отже, до середини 1921 року Олександр Довженко працює в Києві, у гу-
бернському відділі народної освіти. Подальший перебіг подій найдокладні-
ше розкрито в згадуваній і вже цитованій вище книзі Романа Корогодського. 
Усе почалося з телеграми наркома освіти Григорія Гринька (нагадаю, одного 
з лідерів боротьбистів): «Телеграма Київ Губнаросвіта командіруйте негай-
но до Харкова тов. Довженка для тимчасової закордонної командировки з 
т. Шумським. Підготовте двох діловодів з укрмовою для цеї цілі». Датовано 
16 квітня 1921 року 38. У липні його зараховано на посаду завідувача загаль-
ного відділу Повноважного представництва УРСР в Польщі. Проте лише в 
жовтні Довженко разом з іншими працівниками посольства виїхав (з дружи-
ною Варварою) до Варшави.

Ситуація в самій Україні впродовж 1921 року була складною. Незадово-
лення селянських мас більшовицьким режимом було очевидним. «За відо-
мостями ВУЧК у вересні 1921 року в Україні діяли 64 загони, в яких пере-
бувало 3277 повстанців. <…> Лише в березні 1926 року ГПУ констатувало, 
що політичного бандитизму в Україні немає» 39. За таких умов український 
уряд у Варшаві вирішив вести війська в Україну й об’єднати партизанський 
рух у єдину протиборчу систему. З інтернованих у Польщі вояків УНР було 
сформовано Українську повстанську армію, яка в листопаді 1921-го, під про-
водом генерала Тютюнника, розпочала Другий зимовий похід. Закінчився він 
повною невдачею…

У тому-таки (1921-му) стало зрозумілим, що нова влада не подарує ін-
телігенції хоча б найменшого спротиву. Ідеться передусім про організацію 
політичного судового процесу над керівниками партії українських есерів – 
тієї самої УПСР, з якої вийшли боротьбісти. Останні ж, а саме П. Любченко, 
О. Шумський, І. Кулик, В. Елан-Блакитний, Ю. Мазуренко були свідками на 
процесі 40. Що само по собі показово – боротьбісти підтримували державну 

38 Корогодський Р. Довженко в полоні. Київ, 2000. С. 40.
39 Шаповал Ю., Золотарьов В. Всеволод Балицький: особа, час, оточення. Київ : 

Стилос, 2002. С. 49.
40 Там само. С. 41.
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політику, не помічаючи, що метою є розкол української інтелігенції. Майже 
всі боротьбісти пізніше будуть знищені. Урок історії… Утім, як відомо, історія 
вчить того, що вона нічого не вчить. 

Українське повноважне представництво в Польщі очолив Олександр 
Шумський – один із очільників боротьбистів, пізніше (у 1924–1927 роках) – 
нарком освіти України, лідер «національного ухилу», разом з Миколою Хви-
льовим, чиї погляди (як і декларації ВАПЛІТЕ, до якого входив також До-
вженко) загалом поділяв. На початку 1926-го ву листі до Сталіна він вимагав 
заміни Лазаря Кагановича на посаді Першого секретаря КП(б)У українцем 
Власом Чубарем. Усе це йому не вибачать. У 1927-му Шумського усунуть 
з посади і відправлять до Москви (трохи згодом точнісінько так учинять і 
з Довженком). У 1933 році заарештують, потім – заслання на Соловках і в 
Красноярському краї. У 1946 році, коли він повертатиметься в Україну, його 
вб’ють за особистим розпорядженням Сталіна і Кагановича 41. 

З документів, які наводить у своїй книзі Корогодський, розуміємо, що чи не 
головним завданням української дипломатичної місії у Варшаві була протидія 
описаному вище Другому зимовому походу під проводом Тютюнника. Переду-
сім, звичайно, через інформування радянського керівництва про наміри Пет-
люри і його прибічників. Себто мова йде про звичайну функцію будь-якого ди-
пломатичного представництва – збирання розвідданих. Чи мав якісь моральні 
гризоти із цього приводу Довженко? У вже не раз цитованій «Автобіографії» 
він зазначає: «Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за 
кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу [це, до речі, цікава деталь – отже, 
про серйозну дипломатичну кар’єру не йшлося. – С. Т.], у Варшаву, мене дуже 
схвилювало і налякало. <…> Ця канцелярська робота в умовах 1921 року була 
такою неприємною і нудною, що я не виходив з будинку посольства тижнями».

Як бачимо, тут є ознаки езопової мови, коли йдеться про щось доволі за-
гадково, натяками. Зрозуміло одне: Довженко подає зрозумілий знак про те, 
що його місія у Варшаві була не з приємних. Звичайно, він потрапив туди 
насамперед завдяки своїм друзям-боротьбістам. А по-друге, цілком можливо, 
тому, що був колишнім петлюрівцем і відтак міг викликати довіру в тих укра-
їнців, які отаборилися у Варшаві – у тому числі й інтернованих у польських 
таборах. З них і формували Повстанську армію, а отже, вони могли стати 
важливим джерелом інформації. Чи було так насправді, і коли таке завдання 
справді стояло, то чи так уже заповзятливо виконував його Довженко? В «Ав-
тобіографії» він пише про свою участь у роботі репатріаційної комісії по об-
міну з поляками військовополоненими. Американський дослідник Джордж 
Лібер, який доволі ґрунтовно вивчив архіви, приймає цю версію, більше того, 
обґрунтовує причини, за якими радянський уряд хотів, аби українські поло-
нені верталися на Батьківщину. Одна з них – аби не поширювалися по Європі 
й не чинили в майбутньому якогось спротиву 42. 

Артист Дмитро Капка (знімався й у фільмах Довженка) також працював 
у Варшавському представництві. «Довженко, – згадував він потім, – не раз 

41 Див.: Шаповал Ю. Людина і система. Київ, 1994. С. 134–152.
42 George O. Liber. Alexander Dovzhenko. A life in Soviet film. London : British Film 

Institute, 2002. P. 49.
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приїздив до таборів інтернованих, що жили в бараках, терплячи біду і злидні. 
Тут він іноді виступав. Образно, пристрасно й переконливо він роз’яснював 
людям з України порядок репатріації, закликав присутніх зголошуватися на 
повернення до рідної землі. Якось, коли його слова буквально потрясали сер-
ця присутніх, звідкілясь з натовпу полетів камінь і влучив Довженку в голову. 
По скроні потекла кров, а він стояв – блідий, але непохитний у своїй високій 
і благородній радянській правді» 43. 

Мемуарна картинка надто підозріло нагадує фінал Довженкового «Арсе-
налу» – напевно, що пам’ять та ідеологічні потреби писання таких текстів зу-
мовили необхідність навести «ретуш». Цікавішими є інші свідчення Капки – 
стосовно занять мистецтвом. «У Варшаві Олександр Довженко з великим 
захопленням брався за студіювання живопису. Він малював і карикатури та 
шаржі». Крім того, «ретельно відвідував варшавські музеї, картинні галереї й 
виставки». Про кіно ще не дуже йшлося, та все ж таки «Олександр Петрович 
дивився польські й американські кінобойовики» (отакої!, і це майбутній сві-
точ світового арткіно; проте це ж було тоді загальним захопленням більшості 
інтелектуалів – так звані низькі жанри).

Капка був свідком і деяких епізодів берлінського життя-буття. «Довжен-
ко був тоді заполонений живописом. Кіно він не цікавився. Щоправда, – по-
хоплюється мемуарист, – кілька разів ми з ним ходили до Марії Федорів-
ни Андреєвої [відомої актриси, подруги Максима Горького. – С. Т.], яка тоді 
працювала в радянському торгпредстві у справах кінематографії. Вона давала 
нам квитки до кінотеатрів, а якось сама пішла з нами дивитися відомий кіно-
фільм “Лукреціа Борджіа” – випуску “УФА-фільм” – за участю таких відомих 
акторів, як Конрад Фейдт, Пауль Вегенер та інші. Під час демонстрування 
цього кінофільму було влаштовано щось на зразок кіномаскараду, в якому 
брали участь актори в костюмах своїх історичних героїв-персонажів» 44.

Так, потім був Берлін, куди Довженко «перебрався навесні 1922 року <…> 
на меншу посаду секретаря генерального консульства УРСР в Німеччині. 
Після трьох чи чотирьох місяців роботи в Берліні звільнився зовсім і, одер-
жавши з Наркомосу стипендію у розмірі сорока доларів на місяць, вступив 
до художнього приватного училища з метою перейти восени до Академії 
художеств в Берліні або в Парижі» («Автобіографія»). Утім, з академією не 
склалося. Улітку 1923-го Довженко повернувся в Україну, до Харкова й на-
зад до Берліна вже не повернувся. У тій-таки «Автобіографії» він пояснює це 
тим, що «перешкодили події в Гамбурзі» (ідеться про революційні події, що 
ускладнили відносини між СРСР та Німеччиною). Далі ще цікавіше: «Нар-
комзаксправ, у розпорядженні якого я ще перебував, запропонував мені ви-
їхати дипломатичним кур’єром в Кабул (Афганістан). Я вже зібрався був, та 
не поїхав через родинні обставини…». 

Ті «обставини» – хвороба дружини Варвари. Та чи так воно все було на-
справді? Отой глухий натяк на те, що робота в посольстві була «неприєм-
ною», дозволяє припустити, що небажання Афганського відрядження було 
фактичною відмовою від тих супутніх сторін дипломатичної діяльності, 

43 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 157.
44 Там само. С. 158–159. 
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з якими йому довелося познайомитися у Варшаві та Берліні. Та й хотілося 
йому, аби нарешті здійснилися мріяння щодо малярства. У червні 1923 року 
Довженко писав до народного комісара освіти В. Затонського: «Особисто 
я відчуваю, що мені потрібно студіювати ще 1,5 року для підготовки до са-
мостійного виконання серйозних художніх завдань, які мені Комісаріатом 
будуть призначені. Я хочу підготуватися до серйозного малярства, зокрема 
для розписування стін у клубах, сільбудинках, залах для зібрань, дитячих 
будинках. Певний, що рано чи пізніше я цього досягну» 45. Намір зайнятися 
монументальним живописом виказує Довженків інтерес до школи Михайла 
Бойчука – тема досі практично ніяк не розкрита. 

У Німеччині він навчався в художньому приватному училищі в про-
фесора, чиє прізвище тривалий час транскрибувалося як Геккель, ішлося 
про відомого німецького художника-експресіоніста Еріха Геккеля (Erich 
Heckel). Лише в 1980-х, завдяки німецькому дослідникові, відомому архі-
вістові Альфреду Крауцу 46, ми дізналися, що насправді Довженко навчався 
в іншого художника, а саме у Віллі Єккеля (Willy Jaeckel). Єккель (1888–
1944) навчався в школах образотворчого мистецтва Бреслау та Дрездена, 
від 1913 року жив у Берліні. Після початку Першої світової війни створює 
серію літографій, спрямованих проти війни, під назвою «Memento mori» 
(«Пам’ятай про смерть»). Їх було одразу заборонено цензурою. Потому 
художника мобілізували в армію, він потрапив до Росії. Там теж малює – 
здебільшого пейзажі. А ще створює літографії на теми «Йов» («під росій-
ськими враженнями», зауважує німецький дослідник), картини замучених 
людей і понівеченої землі. Під час відпустки йому вдається зробити чотири 
великі настінні фрески в будинку відпочинку для працівників кондитер-
ської фабрики Бальзена в Ганновері.

Після листопадової революції 1918 року Єккель стає членом Академії 
мистецтв (разом з Кете Кельвіц), дістає звання професора і утримує при-
ватну художню школу на Бісмарк-штрассе. Крім того, працює викладачем у 
державній школі образотворчого мистецтва. Багатьма він визнавався в той 
час королем художників Берліна. Серед його друзів були також росіяни, що 
й дозволило Крауцу висловити припущення про це як головну спонуку звер-
нення Довженка до нього. Є свідчення, ніби митець уже по приїзді в Україну 
згадував свого вчителя, який трохи знав російську мову.

У часи Гітлера Єккель пережив чимало драматичних моментів, із заборо-
ною демонстрування його картин включно. А в ніч на 30 січня 1944 року він 
загинув у своїй майстерні під час авіаційного нальоту. У пожежі загинули і 
його кращі твори.

Подаючи короткий аналіз творчості Єккеля, німецький дослідник за-
значає такі іконографічні елементи: «1. Людина серед природи; 2. Пейзажні 
картини із зображенням сонця й веселки як мотив миру і родючості; 3. Об-
рази дідів; 4. Батальні картини; 5. Портрети». Всі ці мотиви, – робить висно-

45 Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. Київ : Дніпро, 1975. 
С. 25.

46 Альфред Крауц. Як починався митець… Нові факти про навчання О. Довжен-
ка в Берліні. Довженко і світ. Київ, 1984.
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вок Крауц, – чітко простежуються й у творчості Олександра Довженка» 47. 
Як приклад, він наводить картину «Сім’я», яка відтворює подружню пару з 
дитям посеред дикого первісного ландшафту. Або ж мотиви закоханих пар у 
різноманітних варіантах. На Довженка, напевно, сильне враження справили 
великі настінні фрески Єккеля, у яких домінуючим був мотив гармонії люди-
ни та природи.

А ще – композиція. «В Довженкових фільмах часто впадає в око характерна 
для чисто пейзажних картин композиція з виділенням на передньому плані в 
ефектно піднесеній позиції фігури людини. Вдалині здебільшого тече широка 
українська річка, а за нею розкинувся неозорий український ландшафт. (Ціка-
во, між іншим, що Довженко навіть сам фотографувався в такій позі)» 48. 

Художник, який також вплинув на молодого Довженка, був Георг Грос. 
«Професор Віланд Герцфельде добре пам’ятає зустрічі з Довженком і Лу-
начарським у майстерні Георга Гроса в Берліні. Він розповідає, як там дис-
кутували й сперечалися про політику і мистецтво, – це ще одне свідчення 
Крауца… – Про стильові впливи Гроса на Довженка можна говорити одно-
значно. Особливо помітна їх внутрішня спорідненість на карикатурах, напри-
клад, при зображенні офіцерів, капіталістів або ж калік» 49. Про інтерес митця 
до творчості Гроса свідчив у своїх мемуарах і художник Микола Глущенко. 
«Тому немає нічого дивного в тому, що у своїх перших опублікованих малюн-
ках молодий художник в якійсь мірі наслідує Гроса, вчиться у нього вмінню 
гостро схоплювати все характерне, типове, передавати у двох-трьох штрихах 
найнесподіваніші сцени і рухи» 50. 

Грос у свою чергу зазнав чималого впливу раннього радянського мисте-
цтва, насамперед конструктивізму Володимира Татліна. Чимало творів ні-
мецького художника початку 1920-х років є діалогом з татлінськими «кон-
структами», передусім знаменитою Баштою ІІІ Інтернаціоналу. Відомий 
плакат Гроса і Джона Хартфільда, виставлений на Міжнародному ярмарку 
1920 року в Берліні, проголошував: «Мистецтво вмерло. Хай живе нове ма-
шинне мистецтво ТАТЛІНА». 

Ідеї «машинного мистецтва», що «визволяло» каркас усього сущого з-під 
нашарувань тисячолітнього розвитку мистецтв, тоді, як відомо, були у вели-
кій моді. Грос не був їй чужим. До речі, у жовтні – грудні 1922 року в Берліні, 
у галереї ван Дімен, відбулася Перша російська художня виставка (під па-
тронатом, як сказали б зараз, самого Володимира Леніна), на якій виставили 
близько 1000 робіт. Поминути виставку Довженко, звісно, не міг. Авангардні 
течії, які домінували в мистецькому житті як Берліна, так і Москви, Києва й 
Харкова, захоплювали його дедалі сильніше – це стане помітним тоді, коли 
він почне самостійну роботу як художник, а потім і кінорежисер.

Узагалі, треба пам’ятати, що тоді, у першій половині 1920-х, у Німеччині 
жило і працювало дуже багато вихідців із колишньої імперської Росії. Значною 

47 Альфред Крауц. Як починався митець. С. 15.
48 Там само
49 Там само. С. 16–17.
50 Золотоверхова І., Коновалов Г. Довженко-художник. Київ : Мистецтво, 1968. 
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мірою саме вони визначали інтерес до найновіших віянь у культурі. Досить на-
вести один лишень приклад: Василь Кандинський. Як відомо, знаменитий ху-
дожник чимало років провів у Німеччині 51 Спершу відкрив у Мюнхені школу-
майстерню «Фаланга», потім «Нове товариство художників=Мюнхен» – така 
собі спроба об’єднати російських і німецьких митців. Він організував кілька ви-
ставок у Росії та Україні (у Києві та Одесі). І замислюється над відмінностями 
російської і європейської ідей, над тим, у чому причини все більшої впливовос-
ті російських світоглядних та суто мистецьких ідеологій. «Поступовим вивіль-
ненням духа – щастям нашого часу – я пояснюю, – писав Кандинський, – той 
глибокий інтерес і все частіше фіксовану “віру” в Росію, котрі все більше охо-
плюють ті елементи в Німеччині, що здатні до вільного сприйняття. В останні 
роки перед війною до мене усе частіше почали приходити в Мюнхені ці раніше 
небачені мною представники молодої неофіційної Німеччини. Вони виявля-
ли не тільки жвавий внутрішній інтерес до сутності російського життя, але й 
певну віру в “порятунок зі сходу”. Ми добре розуміли один одного і яскраво 
відчували, що живемо в одній і тій самій духовній сфері. <…> Як повільно і не-
ухильно стираються гори, так само повільно і неухильно стираються межі між 
народами. І “людство” уже не буде порожнім звуком». 

Коментуючи ці слова в 1920 році, німецький автор книги про Кандин-
ського Зедер Хуго (Zehder Hugo) відзначав, що «в російській душі визріває 
душа світова», що російське мистецтво «скинуло із себе останні окови: воно 
належить світові 52. Подібна установка зігрівала серця багатьох, і, напевно, 
впливала й на Довженка. Авангардне мистецтво плекало мрію про творення 
світового братства, світової культури і мови. Тому й не дивно, що в Довжен-
ковій творчості і в його висловлюваннях чимало похідного звідти, з отого 
всеєвропейського лона. Забувати про цей контекст часу – означає мислити 
позаісторично.

Ще одне ім’я – Олександр Архипенко, славетний скульптор, який за-
молоду залишив Україну й уже більше до неї не вертався. У радянські часи 
його ім’я практично не поширювалося, хоча існує стійка легенда про те, що 
скульптор зберігав український сантимент, працював над пам’ятником Тара-
сові Шевченку й навіть збирався приїхати на 150-літній ювілей останнього 
в Україну. Завадила смерть. Так чи інакше, одначе згадувати ім’я Довженка, 
класика соціалістичного реалізму, «співця» комуністичних цінностей поруч 
з якимось там авангардистом, та ще й «отщепенцем», мало не «зрадником», 
не доводилося. Хоча насправді Довженко був знайомий з Архипенком, і зна-
йомство це відбулося саме в роки перебування в Німеччині. 

Загальноєвропейське визнання прийшло до Архипенка якраз на початку 
1920-х років. Багато важило тут визнання в Німеччині. Про це свідчать чис-
ленні персональні виставки. У 1921 році вони відбуваються в Берліні (гале-
рея «Штурм»), Дрездені, Вісбадені, Ганновері, Мюнхені, Потсдамі, Женеві; 
1922-го року – у Франкфурті. Тоді ж з’являються монографії про Архипенка. 

51 Докладніше див.: Русский Авангард 1910–1920-х годов и проблема экспресси-
онизма. Москва, 2003.

52 Россия – Германия. Культурные связи, искусство, литература в первой поло-
вине двадцатого века. Москва, 2000. С. 228, 240.
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У 1921 році виходить альбом у Потсдамі з текстами Т. Дойблера, І. Голя та 
віршем Блеза Сандрара. У 1923 році з’являється монографія Г. Гільдербранда 
в Берліні (текст, між іншим, українською, англійською, французькою та іс-
панською мовами) і невелика ілюстрована книга Е. Візе в серії «Молоде мис-
тецтво» в Лейпцігу.

 Суттєва біографічна подробиця – у 1921 році Архипенко одружується з 
Анжелікою Шміц і переїздить до Берліна. Дід Анжеліки, Бонавентура Дже-
неллі, був живописцем-класицистом; її батько, Бруно Шміц, – відомим бер-
лінським архітектором. Сама ж Анжеліка була скульптором, скульптором-
експресіоністом, що виставляла свої твори під іменем Гела Фостер. 

Архипенко в 1921–1922 роках відкриває в Берліні свою художню школу, 
яка була доволі популярною. Опісля такого визнання й такого успіху стало 
зрозумілим, що митець назавжди залишиться на Заході. Тому й не дивно, що в 
листі до брата, Євгена, котрий разом з батьком жив тоді у Львові й намагався 
збудити в Олександрові патріотичні почуття, він писав: «Я художник євро-
пейський і ним мушу лишитися. Я народжений Українцем і буду щасливим, 
якщо в Україні до мене буде таке саме ставлення, як хоча би в Німеччині… 
Нині в Національній Берлінській галереї виставлено мої роботи, про мене в 
Європі пишуть величезні фейлетони, купують мої роботи для музеїв, а перше 
слово з України було доволі кислим. Не знаю, чи то я не досить розвинутий 
для України чи навпаки, тільки у кожному разі я лишаюся тим, ким був» 53. 

Архипенко був одним із найбільших новаторів у світовому мистецтві пер-
шої половини ХХ ст.: саме він почав працювати з «порожнечею», включаючи 
«діри» та особливим чином вигнуті площини до своїх композицій. Саме він 
був, за оцінками деяких мистецтвознавців, чи не першим скульптором-екс-
пресіоністом (що було найближчим Довженкові), саме він одним із перших 
зумів поєднати в скульптурі монументальне й ліричне. За точним словом ні-
мецького поета-експресіоніста Теодора Дойблера, поряд з його творами на-
роджується подвійне відчуття «макрокосмосу і мікрокосмосу»; те, що потім 
стане «фішкою» творів Довженка, який цю мистецьку та світоглядну позицію 
обґрунтує, написавши, що треба працювати двома пензлями: маленьким – 
для виписування деталей, і великим – для відтворення на полотні масштабу 
всесвіту, масштабу мислення людини, яка творить історію. 

Не міг не звернути уваги Довженко на ще одну концепційну особливість 
творчості Архипенка, а саме – образ жінки. Оголені жіночі торси тут – сама 
досконалість, артистизм, романтична піднесеність. Вічна жіночність, її міс-
тична сила – ось що приваблює митця. Ми ще повернемось до того, яким по-
стає образ жінки в Довженкових творах. Зазначу тільки, що, попри враження 
особливого акценту на ролі і впливовості чоловічого начала в ранніх фільмах 
героя нашої книги, усе ж таки Жіноче тут також присутнє – і неабияк: як про-
яв самого Космосу, животворящої і живородної сили. Їй, власне, і кидає ви-
клик чоловік, новітній месія… Бо ж у Жіночому – сама вічність, прекрасна й 
незворушна, без найменших ознак руху історії. Те (чоловічий активізм, праг-
нення перебудови життєустрою), до чого – і в цьому різниця – був байдужим 
Архипенко, і те, чого пристрасно жадала Довженкова душа.

53 Цит. за: Русский авангард 1910–1920-х годов. С. 226.
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Порівняно недавно з’явилося, нарешті, документальне свідчення знайом-
ства Довженка та Архипенка. Спогад про це залишив видатний кінорежисер 
і скульптор Іван Кавалерідзе (який був досить добре знайомий з останнім). 
Ідеться про 1924 рік, коли Довженко уже був у Харкові, жив у приміщенні 
редакції журналу «Комуніст» і якось запросив Кавалерідзе подивитися його 
картину «На барикаді». «У цілому картина видалася мені слабкою. Не по-
лишало враження, що для всіх постатей позувала одна і та ж людина. Та є 
малюнок. Про це відверто кажу авторові.

– Малюнком ви оволоділи успішно.
– Це завдяки Архипенку, – визнав Довженко. – Він вчасно мене підтри-

мав, навчив вірити в свої сили, схоплювати найсуттєвіше.
Довженко розповів, як відвідав виставку Сашка в Берліні. Дізнавшись, 

що на експозиції присутній земляк, який кохається у живописі, Архипенко 
запросив його до своєї студії. Довженка вразили скульптомалюнки, вивер-
шеність ліній, а також невтомність автора. Я визнав, що мені ближчі роботи 
Сашка, де втілюються його ідеї про виявлення простору і руху в скульптурі. 
Пригадав і суперечки з приводу переваги діалогічної пластики над моноло-
гічністю, які не раз спалахували, коли я був у Парижі. Розмова з Довженком 
показала, що його також цікавить ця проблема» 54. 

Через багато років, уже готуючись до зйомок фільму «Поема про море» 
(тобто в 1950-х) Довженко знову повертається в молоді літа й говорить, що 
саме в Архипенка запозичив «сміливість у реалізації творчих імпульсів, ба-
жання уникнути зовнішньої точності у мистецтві, яке лише одна вважалась 
тоді легко зрозумілою робітникам і селянам». О. Синько наводить також за-
пис бесіди кінознавців Н. Капельгородської та Б. Тарасенка з Ю. Солнцевої, 
яка посвідчила, що Довженко познайомився з Архипенком у Берліні й запри-
ятелював 55.

Спогади Кавалерідзе не полишають сумніву в тому, що Довженко був зна-
йомий з Архипенком. Більше того, зазнав певного впливу з боку останнього. 
Тетяна Дерев’янко переказувала слова Солнцевої про те, що зрідка Довженко 
отримував листи від Архипенка (хоча поки що говорити про це можна лише 
гіпотетично; поки що таких листів не виявлено). Отже, і сам писав йому?.. 

Ясна річ, що ні в офіційній автобіографії, ні в листуванні, ні, тим паче, 
у своїх виступах чи лекціях режисер не міг згадувати навіть імені свого вели-
кого друга. Одначе чому цього імені немає і в «Щоденнику»? Утім, зрозуміло: 
ризик того, що й щоденник час від часу читається, був, і чималий.

Звертає на себе увагу й такий збіг: і Архипенко, і Довженко майже одно-
часно, у 1923 році, залишили Німеччину. Тільки перший сів на пароплав і 
поплив до США («Коли не тепер, то досить швидко розпочнеться [у Євро-
пі. – С. Т.] буря. Більше європейського божевілля мене цікавлять способи по-
фарбування цинку», – писав він батькові та братові 56. Довженко повернувся 
в Україну – напевно, з тими самими передчуттями європейської бурі. 

54 Щоденниковий запис. Цит. за кн.: Олександра Синько. Новаторство Архипен-
ка. Київ, 2001. С. 96–97.

55 Там само. С. 97, 99.
56 Русский авангард 1910–1920-х годов. С. 227.
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Одначе на це накладалися й інші світоглядні образи та образки. Може, 
найрельєфніше висловив їх німецький філософ Освальд Шпенглер у своїй 
знаменитій книзі «Занепад Європи», що вийшла в Мюнхені у двох томах 
1918-го та 1922 року. Тоді всі інтелектуали прочитали її, навряд чи цей текст 
(1923 р. вона з’явилася і в російському перекладі: «Закат Европы») обійшов 
і Довженка (це видно і в низці його фільмів, і в літературних текстах). Філо-
соф говорив про те, що стара Європа в анемії, її енергетика при нулі й потре-
бує донорської допомоги. Чекав він її із Сходу, з Азійських просторів. Пере-
дусім ішлося про терени колишньої Російської імперії, з Україною включно. 
За пару літ у Харкові з’являться обґрунтування особливої ролі України в 
загальноєвропейському поступі, і Довженко цілком підтримає той погляд. 
Українство мислилося – у перспективі – як один із локомотивів революцій-
ного руху. Щоправда, тут теж існували проблеми з «енергетичними ресурса-
ми». Однак Довженко уже знав, як тому зарадити. Отож, його повернення на 
Батьківщину й небажання більше залишати її було, найімовірніше, мотиво-
вано бажанням зробити свій внесок у грандіозну справу перебудови України, 
України і світу в цілому. На менше вони не були згодні – ні Сашко Довженко, 
ні його покоління загалом.

У КУЛЬТУРНІЙ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ

До Харкова Довженко повернувся достроково. З малярством, за великим 
рахунком, не склалося, про що митець не раз шкодував. Так, в Автобіографії 
1949 року він написав: «Рисование было моей страстью с детства. Я и сейчас 
убежден, что, получи я правильное воспитание и образование, я был бы го-
раздо более мощным художником в живописи, чем сейчас в кино, обуслов-
ленном сотнями случайных, порою и не зависящих от моей творческой воли 
факторов». Він справді хотів учитися малярства. У того-таки Віллі Єккеля, та 
й школа Архипенка, і середовище у Берліні само по собі було «освітнім», спо-
нукало до пошуків, всотування новітніх мистецьких енергій, які акумулюва-
лися в столиці Німеччини. Також і тих, що виникли в кіно – а треба сказати, 
що впливовість німецької кінематографії в Європі загалом, і в СРСР зокре-
ма, була колосальною. Велику популярність, скажімо, мали фільми Ернста 
Любича – напевно, Довженко бачив їх. «Кармен» з Полою Негрі, його ж 
«Дружину фараона»… Або пригодницькі стрічки за участі тодішньої «зірки» 
Гаррі Піля: «Той, що зневажає смерть», «Чорний конверт» (потім, у «Сумці 
дипкур’єра», це відіб’ється, хоча й по-своєму). А ще славнозвісні «Індійська 
гробниця» та «Володарка світу» Джое Мая. Культ сильного героя – ось що 
визначає, як правило, маскультівські стрічки, те, чого в той час не було в ра-
дянському кіно, яке, власне, тільки спиралося на ноги. 

І, звичайно, експресіонізм, напрям, який згодом стане для істориків кіно 
своєрідною «фішкою» німецького кіно 1920-х років і фундаментально вплине 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



38

на поетику Довженкового фільму «Арсенал» (з новою силою експресіоніст-
ська традиція постане в українському кіно 1960-х, у фільмах Сергія Параджа-
нова та Юрія Іллєнка). «Кабінет доктора Калігарі» (1920) і «Раскольников» 
(1923) Роберта Віне, «Носферату» (1921) Фрідріха Мурнау, «Втомлена 
смерть» (у радянському прокаті «Чотири життя», 1921) і «Доктор Мабузе – 
гравець» (1922, страшнувате пророцтво з’яви у владі маніяка) Фріца Ланга, 
напевно, вразили уяву молодого українського художника. Тим паче, що екс-
пресіонізм прийшов у кіно з малярства і був добре знайомий Довженкові. Та 
й генетична, на мою думку, спорідненість з подібними стильовими потоками 
українського народного мистецтва, де експресіоністські виражальні засоби 
(досить згадати хоча б роботи Ганни Собачко) більш ніж помітні.

Крім того, фільми раннього Довженка показують, що саме засвоїлось ним 
від експресіонізму (звісно, не тільки від нього). Скажімо, переконання в тому, 
що мистецтво (а з ним і художник як такий) покликане відігравати в житті 
месіанську роль. Зокрема, і в становленні нації. Вочевидь, майбутній режисер 
бачив інший фільм Ланга, двосерійну стрічку «Нібелунги» (1923–1924), яка 
під тією ж назвою пройшла і в радянському прокаті. Потужний епос, що від-
роджував уявлення про джерела німецького народу, його міфологію. Довжен-
кова «Звенигора», напевно, враховувала досвід «Нібелунгів».

Та головне, що було суголосним в експресіонізмі з Довженковим (і його 
покоління загалом) світовідчуттям, – це відчуття кризи, у яку втрапив світ, 
у якому, за відомим словом класика, усе перекинулось догори і вкладається 
заново. А ще – есхатологічні передчуття, прагнення оголити, виявити вну-
трішній «каркас» речей і явищ. Причому зробити це в максимально сильній, 
яскравій, «голосній» стилістиці. Звідси й особливості мистецького мовлення, 
багато разів описані в мистецтвознавчій літературі: деформування реальнос-
ті, перенапруження пластики, контрастне поєднання кольорів і площин, цен-
тробіжність композиції… 

І ще – усе вищесказане дає, на мою думку, підстави сформулювати ось 
яку гіпотезу: саме німці були для Довженка зразком вольового підходу до 
реальності. За доволі точним, як видається, визначенням Миколи Бердяєва, 
«першовідчуття буття для німця є передусім першовідчуття своєї волі, своєї 
думки. Він – волюнтарист та ідеаліст». Окрім того, «германець відчуває хаос 
і пітьму у першовитоках, він добре відчуває ірраціональне у світовій даності. 
Це розкривалось в германській містиці. Проте він не терпить хаосу, пітьми й 
ірраціональності після здійсненого його волею і думкою акту. Де торкнулася 
буття рука германця, там все повинно бути раціоналізовано й організовано». 
І після цього «все міняється, уперше з’являється справжній світ, світ раці-
ональний і впорядкований, в якому все поставлено на своє місце, відведене 
німецьким духом. <…> Перед німецькою свідомістю стоїть категоричний 
імператив, аби все було приведено в порядок. Світовий безлад мусить бути 
зупинений самим німцем, а німцю все і вся уявляється безладом» 57. 

Власне, подібна конструкція і становила основу більшовицького розумін-
ня Революції: належало встановити порядок у тому, що уявлялося Хаосом. 

57 Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. 
Москва, 1990. С. 146–147.
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Натомість мусив постати новий Космос, «новий порядок» – ось це й було 
фундаментом більшовицької ідеології (її похідність від певних німецьких 
теоретичних побудов мало в кого викликає сумнів; мова не тільки про марк-
сизм). Лідери визвольних змагань 1917–1922 років в Україні, ті, хто прагнув 
з постімперського хаосу поновити нову державу, державу-націю, не мали од-
нієї дрібки – волі, й відтак заслуговували на зневагу і забуття. 

Дещо утрируючи, можна сказати, що у своєму підході до дійсності До-
вженко є таким собі “німцем”. Його щоденникові записи переповнені обу-
реними нотатками щодо невпорядкованості навколишнього простору, де 
так багато неоковирно поставлених телеграфних, телефонних і трамвайних 
стовпів, які роблять вулиці схожими на хмільник… «Я засипаю рови і зрізую 
горби, я її нівелюю, знищую трамвай, що перебуває в стані перманентного 
ремонту, і замінюю його автобусами і тролейбусами до самого Святошина, 
а вулицю заливаю асфальтом на бетонній основі. Вулиця робиться широкою, 
прямою, як стріла, і хвилястою. <…> Моя уява доходить до впевненості, що 
тільки після цього всі режисери почнуть робити хороші картини. У мене роз-
вивається шкідлива мрійливість» 58. 

Звичайно, було б смішною надмірністю пояснювати ті чи інші особливості 
Довженкового світосприймання виключно чиїмись впливами. Річ не тільки 
в німцях чи в комусь і чомусь іншому. Зрештою, ідеться про загальний потік, 
у якому всі «виварювались» схоже. І пафос перебудови, переоблаштування 
світу (що уявлялося, як правило, певним вольовим актом) на нових началах 
скеровує величезний масив інтелектуалів Європи. «Ліва», радикальна, ідео-
логія викликає симпатії більшості. Поступово з усіх отих симпатій і устрем-
лінь виформовується міфологія, яку потім і «екранізували» в радянському 
кіно. Усе, що було до жовтневого пострілу крейсера «Аврора» в 1917-му, 
уявляється Хаосом, здичавінням, чимось напівмістичним та ірраціональ-
ним. Ось у цю доісторичну реальність приходить новітній месія, на ймення 
Більшовик, і вносить в неї ідею порядку й зорганізованості. Не випадковою ж 
була ідея машини й машинізації буття в ліворадикальних мистецьких ідеоло-
гіях – техніка, нові технології уявлялися провістям нової форми реальності, 
у якій і доведеться жити людині (у Довженкових фільмах «Арсенал», «Іван», 
«Аероград» усе це виявить себе належно). Не випадково й те, що все це потім 
трансформується в ідеологію казарми і казарменої безликості – усі вищез-
гадані «конструкти» були вагітними ідеєю, що коли все універсалізується, 
набуде однотипної форми, то жити стане «краще, жити стати веселіше», за 
точним означенням-самовідчуттям «вождя і вчителя» всіх народів товариша 
Сталіна.

Словом, з Берліна Довженко повернувся з певним ідеологічним дороб-
ком, з певними уявленнями про те, як увімкнути струм історії в Україні, 
підключивши її до світової «мережі». Аби вона не лишалася такою собі єв-
ропейською маргіналією, яка мирно спить на берегах «Зачарованого Дніпра 
(Десни, Дунаю…)» і самої Європи. 

Перед самим від’їздом з Берліна відбувся запис акту про шлюб з Варва-
рою Криловою – «Акт о браке записан в Германии, в Берлине Представитель-

58 Довженко О. Твори в п’яти томах. Т. 1. С. 33. 
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ством Укр. ССР под № 17». Цитуючи цей документ, М. Куценко наводить 
свідчення сина Крилової, В. П. Чазова (народився уже в 1930-х роках; існує 
легенда, нічим, щоправда, не підтверджена, ніби він є сином Довженка), що 
реєстрація шлюбу була нібито повторною, за новими радянськими обрядами. 
Має рацію Іван Кошелівець, коли ставить цей факт під сумнів 59. Справді, 
навіщо була та «повторність», коли церковні шлюби на той час визнавали-
ся цілком чинними: антирелігійна істерія ще не почалася. Так чи інакше, до 
Харкова митець повернувся із законною дружиною й одразу почав налашто-
вувати сімейний побут.

Ще під час перебування в Берліні відбулася малопомітна загалом, одначе 
значима в Довженковому житті подія – у Нью-Йорку, в журналі «Молот» по-
чали друкувати його карикатури. «Молот» – гумористичний журнал україн-
ських комуністів у США, який виходив за редакцією Миколи Тарновського.

«Карикатури, – згадував останній, – що їх надсилав О. Довженко, були 
гострі й актуальні. Оскільки журнал “Молот” було призначено для україн-
ських робітників в Америці, які прибули туди з Західної України, Довженко 
порушував західноукраїнські теми. В карикатурах показувано польських па-
нів, фашистів, які поневолювали трудящих Західної України, як і всіх трудя-
щих тодішньої Польщі. Пригадую одну карикатуру, в якій показано, як шля-
хетські жандарми арештували старого селянина як заложника за сина, який 
утік, щоб не служити в польсько-панському війську. Довженко підписав ту 
карикатуру: “Ось які це добровольці для панської армії з західноукраїнських 
земель!”» 60. 

Отже, у другій половині липня 1923 року Довженко повертається до Хар-
кова й мало не відразу влаштовується на посаду художника-ілюстратора в 
редакцію газети «Вісті ВУЦВК». «В редакції, – пише сам Довженко в Авто-
біографії 1939-го, – я працював з осені 1923 року до літа 1926 року. Я заро-
бляв на життя ілюстраціями, а в вільний час навчався живопису. Я влаштував 
майстерню у себе на квартирі і в ній працював три роки. Я ще не був тоді 
хорошим художником, мені було дуже важко вчитися самому, та в мене була 
віра в свої здібності і глибока впевненість, що років через десять-п’ятнадцять 
упертої роботи я “вироблюсь” на хорошого художника».

Довженко малював карикатури, коли ще працював дипломатом, про що 
лишилося чимало мемуарних свідчень. «У вільний від роботи час Довженко 
малював, – згадував його товариш по роботі у Варшавському представництві 
Михайло Гнатюк. – Всі події, що їх переживало представництво і його співро-
бітники, під олівцем Олександра Петровича набирали гротескного характеру. 
Свої малюнки Довженко підписував псевдонімом “Сашко” і згодом оформив 
з них альбом, який назвав “Ряба книга”. Він помістив у цю книжку карика-
тури й шаржі, які зображали і те вороже оточення, в якому представництву 
доводилося працювати, і наш тодішній побут». Себто йдеться про такий собі 
художній щоденник, який Довженко вів мало не щодня. За чутками 61, «Ряба 

59 Кошелівець І. Про затемнені місця в біографії Олександра Довженка. Дніпро. 
1994. № 9–10. С. 4.

60 Золотоверхова І., Коновалов Г. Довженко-художник. С. 10.
61 Там само. С. 17.
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книга» зберігалася в родині Василя Еллана (Блакитного); пізніше вона зни-
кла і тепер шансів відшукати її небагато.

У Харкові Довженко жив у двоповерховому будинку, який збудував для 
себе якийсь багатій. На початку 1920-х він зник і редактор «Вістей ВУЦВКу» 
Василь Блакитний виклопотав будинок для працівників редакції. Аби збіль-
шити кількість жител, або ж квартир, територію «ущільнили», вибудувавши 
диктові перегородки. Звісно, вони майже не гасили звуку; отже, що жили та-
ким собі гуртом, де все і про всіх було відомо.

На другому поверсі розміщувалась і художня студія, де кілька разів на 
тиждень збиралося п’ять-шість молодих художників. «Вони, – описував зго-
дом поет Микола Бажан, який жив у тому самому помешканні, – вмощува-
лися біля свої мольбертів, а натурниця, квапливо роздягнувшись за одним з 
найбільших мольбертів, виходила на поміст і так стояла години зо дві, пере-
почиваючи, покурюючи цигарки, жваво базікаючи зі своїми молодими й лег-
кодумними працедавцями. Я знав, що ініціатором цієї студії був молодий, але 
дуже талановитий, як про нього всі казали, художник-карикатурист “Вістей” 
Сашко Довженко. Я його самого бачив раз чи два, але досить часто, сміючись 
і дивуючись з дотепності, з лаконічності й виразності малюнка, вдивлявся в 
його шаржі й карикатури, підписані просто – “Сашко”. <…> І на театральних 
прем’єрах, і на літературних дискусіях, і на поетичних вечорах, і на верніса-
жах виставок – скрізь можна було побачити цю струнку, пружну і жваву по-
стать художника Сашка. Він був красивий…» 62.

Той-таки Бажан залишив доволі докладний опис кімнати самого художни-
ка: вона була «чиста, пахуча, причепурена й добрим смаком господаря, й до-
брим дбанням господині – першої дружини Сашка, вродливої, сіроокої, тихої 
Варвари. Кімната була обставлена більше ніж скромно. Білий, складений зі 
старанно відгембльованих дощок стіл – і обідній, і робочий водночас, – дві 
тахти, застелені українськими килимами, на стіні – репродукція Сезаннового 
пейзажу, привезена, певне, господарем з Берліна <…>, мольберт, флакончики 
туші, тюбики фарб, пензлі, книги, з-поміж них напохваті – зеленуваті томи-
ки найулюбленішого Гоголя. А над усім – світло, сонце, ніжна золотистість 
чистого, провітреного і причепуреного людського житла. Я подумав, що тут 
мусять жити дуже світлі й дуже щасливі люди» 63.

Сама Варвара Крилова описувала їхню кімнату так: «Всі стіни були об-
ліплені малюнками. Серед них привертали увагу виконані олією: портрет 
дружини художника, автопортрет і картина “Біля ковадла” – оголений до 
пояса робітник з піднятим молотом. Паркет застелений килимом, диванні 
подушки з успіхом заміняли стільці» 64. Ні портрети, ні картина не зберегли-
ся. А жаль – судячи з цього побіжного опису, оголений до пояса робітник за 
пластикою є предтечею матроса-кочегара із «Сумки дипкур’єра», якого зіграв 
сам Довженко.

Згадує Крилова й те, як охоче Сашко (так його називали практично всі 
друзі) вступав у дискусії, суперечки. І в редакції газети, де працював, «і в 

62 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 173–174.
63 Там само. С. 174.
64 Там само. С. 145.
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фойє і в ложах театру імені Франка, де Олександр Петрович проводив майже 
всі вечори і де збиралися письменники та художники. <…>. Протягом виста-
ви за вечір Олександра Петровича можна було бачити в кількох ложах в ото-
ченні друзів, що тихо розмовляли між собою. Бувало, і в фойє зав’язувалася 
така цікава розмова, що Олександр Петрович у залі для глядачів не з’являвся 
зовсім» 65.

У театр Довженко навідувався неспроста: він вирішив, як свідчать мему-
аристи, стати режисером. Мріяв поставити виставу. Утім, розумів – з льоту 
цю професію не опануєш. Тому й заходився вивчати особливості театральної 
«машини», і найбільше, справді, учащав до театру імені Франка. При цьому, 
за свідченням письменника Юрія Смолича (він тоді працював у театрі), «осо-
бливо цікавили його театр Мейєрхольда в Москві та театр Курбаса в Києві 
(мистецьке об’єднання “Березіль” тоді в Києві нещодавно утворилося). Театр 
Франка, театральний “Гарт” (ГАРТ), в якому я був тоді “лідером”, – не ціка-
вили Сашка. Він мислив собі театр як мистецтво різких контрастів, як яскра-
ву, барвисту дію, як найбільш умовне і виразне лицедійство. В акторському 
виконанні Сашко вважав абсолютно неодмінним грання ставлення актора до 
образу» 66. 

Ті плани не здійснилися, а згодом у життя Довженка ввійшло кіно. За кіль-
ка років потому, уже фільмуючи в Одесі, він познайомився з Курбасом. Цей 
факт, зокрема, зафіксовано у спогадах Олександра Мар’ямова. Він відтворює 
розмову Довженка та його друга, журналіста Степана Мельника про театраль-
ного режисера, реформатора української сцени.: «І раптом сказав [Довжен-
ко. – С. Т.], що Курбас запропонував йому постановку в своєму театрі.

– Оформлення? – навіть не запитав, а ніби констатував Стьопа.
Олександр Петрович заперечив. Ні, не оформлення. Лесь Степанович за-

просив його поставити виставу на березільській сцені. При цьому обіцяв не 
зв’язувати якоюсь певною п’єсою. Хай Довженко вибирає сам – звичайно, 
краще, щоб це була комедія. Розмова відбувалася після того, як Олександр 
Петрович розповів йому про свою роботу над “Ягідкою кохання”. Курбас 
уважно слухав, хвалив режисерські знахідки, сміявся з вигадок, а потім гаря-
че почав говорити про те, що, на його думку, немає для актора кращої школи, 
ніж роль в ексцентричній комедії, та ще з хорошою музикою, що задає вико-
навцеві чіткий ритм і дозволяє дисциплінувати сценічні рухи» 67.

Сам Довженко Курбаса ніде не згадує (причина, знов-таки, вельми про-
заїчна – згадувати репресованих діячів культури у 1940–1950-х було «не по-
ложено»; тексти ж 1920–1930-х років до нас не дійшли). Відомий його виступ 
на театральному диспуті 8 червня 1929 року з приводу постановки Курбасом 
п’єси Миколи Куліша «Народний Малахій». І Куліш, і Курбас відреагували 
на Довженкову критику. Зокрема, Куліш стверджував, що більшість крити-
ків його п’єсу просто не зрозуміли. При цьому він апелює і до сприйняття 
фільмів самого Довженка: «…вона [критика. – С. Т.] не спромоглася навіть 
“Арсенал” і “Звенигору” розтлумачити робітничій масі, щоб маси їх зрозумі-

65 Там само. С. 146.
66 Там само. С. 47.
67 Там само. С. 190–191.
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ли. Треба було б почати заздалегідь підготовку робітничого глядача до цих кі-
нофільмів, тоді б, я знаю, не довелося т. Ткачуку в Дніпропетровську знімати 
“Арсенал” і натомість ставити закордонний фільм. І коли б наша театральна 
критика вміло та яскраво роз’яснила, що ж таке “Народний Малахій” – вона 
використала б мою п’єсу як могутній удар по міщанству…».

Пояснення Куліша стосовно причин прокатних невдач фільмів вигляда-
ють, на диво, стереотипно. Утім, відомо, що критики є завжди «крайніми», 
коли йдеться про невдачі (будь-якого характеру) мистецьких творів. Щодо 
самої п’єси… У «малахіанстві» драматург, а за ним і театр спробували мис-
тецькими засобами виразити сутність недолугого утопізму, коли майбутнє, 
оті самі «голубі мрії» (тоді ще голубий колір себе не скомпрометував), при-
скорюється, коли ставиться категорична вимога дістатися ідеалу вже завтра. 
До критиків вистави, як свідчить виступ Куліша, приєднався й Довженко…

«А от інтелігент Довженко, – продовжу цитату з виступу драматурга, – 
виступав і сказав, що мрії нам потрібні, що всі наші геніальні великі люди, по-
чинаючи з Томаса Мора і кінчаючи Леніним, були мрійниками, всі вони мрі-
яли. <…> Цікаво, що Довженко, кажучи про п’єсу, що вона, мовляв, гнітить, 
що таких п’єс нам не треба, закінчив свою промову закликом відгородитися 
від Малахія і малахіанства. <…> Треба вам, т. Довженко, відгородитися як-
скоріше від Малахія і від малахіанства. Правильно, т. т., треба відгородитися і 
всім нам від малахіанства, бо малахіанство є наша національна хвороба. <…> 
І коли Довженко, нарешті, усвідомив собі, що треба відгородитися, то це і є та 
користь для революції, яку робить моя п’єса» 68. 

Ущипливість Куліша стосовно Довженка очевидна. Вони були доволі не-
погано знайомі – хоча б по ВАПЛІТЕ, літературного угруповання, членом 
якого був і Довженко. Нагадаю наведений вище фрагмент з Автобіографії 
режисера, де він пише про розвиток у себе «шкідливої мрійливості». До пев-
ної міри можна сказати, що Довженко справді мав деякі риси «малахіанства», 
донкіхотського прожектерства (іноді він сам себе, у щоденнику, називає Дон 
Кіхотом). І, можливо, деякі його монологи в літературно-мистецьких ком-
паніях нагадували «виступ» Малахія перед робітниками: «Ревуть сирени по 
заводах, гудуть гудки й дроти, співа Україна за могилами в долині, та сурма 
золота народного наркома над усе: про даль голубу та про голубі мрії сурмить 
вона вам, гегемони. <…> Негайну реформу людини прийшов я робити до вас, 
гегемони. Слухайте мене, а більш нікого…».

Хоча, з другого боку, отаке «шкідливе мрійництво» й давало привід не 
любити подібної публіки, сказати б народницько-патріотичного спрямуван-
ня. Саме такі історичні персонажі зображувалися Довженком у сатиричному 
плані – спершу в газетних карикатурах, а потім й у фільмах. Політична тріс-
котня, трибунна красномовність і – нехіть до щоденної рутинної роботи, яка 
одна лиш може зарадити справі, допомогти щось змінити в цьому житті. 

Одначе репліка Куліша може говорити на користь тези про те, що й сам 
Довженко міг сприйматися подібно. Таке враження, напевно, посилювалося 
балакучістю: у його присутності рідко кому дозволялося сказати хоча б сло-

68 Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників: документи. Балти-
мор ; Торонто : Смолоскип, 1989. С. 627–630. 
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во. «Говорив, – свідчить Смолич, – звичайно, Сашко, а мені, здебільшого, так 
і не вдавалося вставити своє слово і повідати йому те, що я хотів… Ми товари-
шували таким чином весь наш вік…» 69.

У виступі Довженка було дано таку оцінку Малахію: «…надзвичайно за-
плутана фігура: він настільки затушований, завуальований, стільки там не-
зрозумілого і неясного, що не знаєш зрештою, що там таке. <…> Також за-
плутана й сама п’єса, якась вона неточна, незрозуміло, що саме автор хотів 
сказати». 

Відповідаючи на критику, Курбас сказав: «Щодо промови тов. Довженка. 
Він, на жаль, вийшов, але я сподіваюсь, що йому передадуть те, що я скажу. 
Так от я мушу констатувати, що ніколи не чекав, щоб художник такою мірою, 
як є Довженко, так зробив. Очевидно, художнику і критику не завжди ходити 
до пари». Далі Курбас зауважив, що й у фільмі самого режисера «Арсенал» 
можна знайти чимало вад, йдучи за запропонованим режисером аналітичним 
методом 70. 

Щоправда, допитливий Олег Микитенко встановив (шляхом аналітики 
енкаведистських доносів), що саме Смолич і був головним інформатором 
«органів» – принаймні у 1930-х роках («Кур’єр Кривбасу», 2000, № 123). То ж 
слухав не просто так, і записував (треба віддати належне, робив це на цілком 
пристойному літературному рівні) теж…

У всякому разі «малахіанство» – це й справді національна риса. За при-
кладами далеко ходити не треба: покоління, що таки домоглося незалежності 
України, багато в чому програло її унаслідок небажання займатися практич-
ною роботою, брати на себе відповідальність за долю держави. У здатності ж 
творити «прожекти» наші діячі дійсно можуть претендувати на світову пер-
шість.

ЛЕСЬ КУРБАС.  
СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЕКРАННОГО ДЗЕРКАЛА

Одначе про Леся Курбаса та його вплив на кіно загалом і Довженка зо-
крема варто сказати осібно. 

По суті, творчість геніального режисера так і не вписана в історію вітчиз-
няної екранної культури. Саме так, культури, бо створені ним фільми «Венде-
та», «Макдональд» (обидва 1924 р.) та «Арсенальці» (1925) доволі докладно 
описані нашими кінознавцями, попри те що жоден з них, на жаль, не зберігся. 
Одначе далі опису, констатації справа не пішла. 

Іноді творчість Леся Курбаса уявляється – ретроспективно – явищем, яке 
перебувало в центрі культурного життя 1920–1930-х років. Насправді воно 

69 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. С. 46–47.
70 Архів Розстріляного Відродження. Лесь Курбас і театр «Березіль». Архівні до-

кументи (1927–1988) / упоряд. О. Бертелсен. Київ : Смолоскип, 2016. 
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було радше маргінальним, периферійним. Щоправда, ця маргінальність є не 
що інше, як зона особливого випруження, «сфера семіотичної динаміки», де 
і «виробляються майбутні мови» 71. Відтак конфлікт був неминучим – між 
тим, що перебувало в центрі культурної практики, і пошуками Леся Курбаса, 
які сприймалися як така собі «курбалесія», циркова епатажність провінціала, 
що мавпує паризьку театральну моду. Драма нашої культури полягає в тому, 
що авангард так і не емігрував до центру, як це сталося в інших європейських 
культурах, чиє життя не зазнавало політичного та державного тиску. Народ-
ницька ідеологія та естетика не полишили «командних висот», що і стало 
однією з основних причин архаїзації та старосвітського іміджу національної 
культури загалом.

Цікавим є те, що поетика вистав Леся Курбаса незрідка сприймалася крізь 
призму суто пластичних мистецтв, із кінематографом включно. «Наші нова-
тори, – писав, до прикладу, Панас Саксаганський у 1923 році, – забувають, 
що пластика, грація рухів і живописність поз – приналежність опери та ба-
лету, а в драмі найважливішим є виконання… “Гайдамаки” Курбаса – це лу-
бок, який згодився б хіба що для кіно! Протягом всієї п’єси жодного слова, 
жодного монологу, від якого забилося б моє серце, постало дибом волосся, 
вирвалося із грудей тяжке зітхання, навернулися на очі сльози!» 72 

Максимально точно описано вимоги до того, як саме повинен сприймати-
ся театральний текст аудиторією. «Тяжке зітхання» – без цього ніяк… Себто в 
основі мусить бути глибинний психологізм, апелювання до вищих духовних 
сил і спроможностей людини. Кіно ж подано як знак примітивного наїву, 
необробленого «високою» культурою фольклорного матеріалу (лубок). Так 
справді було, так це сприймалося. Хоча кіно мало й іншу змістову компонен-
ту – воно мислилося як те, що є наближенням до максимальної життєподіб-
ності. І саме на правах останнього до театральних вистав входили невеликі 
кінематографічні стрічки. 

Одного разу цим прийомом скористався, як відомо, і Лесь Курбас – у ви-
ставі «Джиммі Хіггінс». Тут режисер задіяв ще й «кінематографічний прин-
цип рваного й аритмічного монтажу епізодів, коли дія протягом однієї хви-
лини могла поперемінно відбуватися на різних майданчиках або спалахувати 
одночасно тут і там», чим досягався особливий ефект достовірності. Введен-
ня екрана посилювало його ще більше. «У виставі Курбаса химерно поєдна-
лися “диктатура факту” і елементи ігрового кіно: ігровий фільм, відзнятий 
з Бучмою в ролі Джиммі, прочитувався глядачем як хронікальне свідчення, 
посилюючи психологічну достовірність того, що відбувалося» 73 

І все-таки частіше кіно сприймалося й використовувалося як щось лу-
бочне, «індустріальний фольклор» (К. Чуковський). У 1920-х роках це й 
приваблювало – адже належало віднайти контакт із масовою аудиторією, 
заговорити її мовою. Відтак не дивно, що, звернувшись до кіно, Лесь Кур-

71 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Москва, 1996. С. 179.
72 Цит. за статтею Н. Корнієнко із книги «Лесь Курбас. Статьи и воспоминания» 

(Москва, 1987. С. 286).
73 Корниенко Н. Театральная эстетика Курбаса. Лесь Курбас. Статьи и воспоми-

нания. Москва, 1987.
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бас – у сатиричній короткометражці «Вендета» – «віднайшов гостру форму 
гротескної стилізації лубка» 74. При цьому пародіювалася відома кінофеєрія 
Ж. Мельєса «Курка із золотими яйцями». Себто режисер відсилав глядача 
до звичного культурного коду ярмаркового видовища, яким і сприймалося 
кіно в той час. Воно теж було маргінальним, як і авангард, одначе вони разом 
прагнули експансії, намагалися зайняти культурний центр. Ще тільки виро-
блялися засоби описання цього сектору семіосфери, засоби самоосмислення, 
рефлексії – процес, розвиток якого було брутально перервано. 

Донедавна не йшла мова про вплив Леся Курбаса на Олександра Довжен-
ка. Передусім тому, напевно, що з кінорежисера зробили одну з ікон соціаліс-
тичного реалізму, а Лесь Курбас, попри все, залишався в ролі людини, опо-
зиційної сталінському режиму. Чи не першою всерйоз заговорила про такий 
вплив театрознавець Наталя Кузякіна. До неї про щось подібне говорили зде-
більшого в плані взаємодії творчості митця з народною культурою 75 Одначе в 
плані становлення саме режисера, який починав своє професіональне життя 
в певному мистецькому контексті, середовищі, який засвоював і відтак успад-
ковував цілком конкретну режисерську культуру й технологію, найбільше 
значення має саме творчий набуток Леся Курбаса. Про Довженків інтерес до 
його творчості уже йшлося вище – зацікавленість професією постановника 
почалася саме з театру, і Лесь Курбас та Всеволод Мейєрхольд виступали взі-
рцевими театральними системами. Це позначилося також на поетиці фільмів 
режисера.

Н. Кузякіна 76 точно окреслює кілька точок сходження двох мистецьких 
світів. Одна з них надто очевидна – у своїх перших фільмах Олександр До-
вженко використовує здебільшого акторів Леся Курбаса – Мар’яна Крушель-
ницького в «Ягідці кохання», Амвросія Бучму, Семена Свашенка, Петра Ма-
соху, Олександра Подорожного у «Звенигорі», «Арсеналі», «Землі», «Івані», 
Степана Шагайду в «Ягідці…» та «Аерограді». Тільки вони могли задоволь-
нити потребу у творенні «різких контрастів», обов’язковій фіксації «ставлен-
ня актора до образу» (див. вище) та поєднанні психологізму й символічної, 
непобутової випруженості. 

Н. Кузякіна наводить приклади і прямого текстового збігу. Скажімо, 
в «Арсеналі» з’являється актор Бучма, який, певно, «схвилював кінорежисе-
ра у ролі Джіммі Хіггінса. У виставі Курбаса сценічне життя Джіммі після 
тортур у контррозвідці закінчувалося божевільним сміхом, він був страшні-
ший за усі можливі прокляття. І Довженко запрошує Бучму на роль німець-
кого солдата, що божеволіє під впливом газу. А може, навпаки, режисер тому 
і створює образ божевільного німця, бо пам’ятає сміх Бучми». 

Подібні завуальовані цитування є навіть у «Землі», яка, здавалося б, уже 
віддаляється від Леся Курбаса. До прикладу, «сцена місячної ночі, коли зако-
ханий Василь танцює на вулиці, – ця справді блискуча сцена творчо бере ім-
пульс від того ж “Джіммі Хіггінса”. У такому самозабутті, у захваті танцював 

74 История советского кино : в 4 т. Москва, 1973. С. 192.
75 Див., наприклад: Тримбач С. Творчество А. П. Довженко и народная культура. 

Искусство – кино. 1979. № 10.
76 Кузякіна Н. Олександр Довженко та Лесь Курбас. Дніпро. 1994. № 9–10.
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Бучма, почувши про революцію в Росії <…> Казав Курбас: “Танок – це хода, 
що відчувається”. Так розгортає кадри і Довженко. Його герой насправді не 
танцював, він йшов собі додому, тільки хода його – як вияв емоцій – стала 
відчутною, незвичною. Актор Семен Свашенко, який грав Василя, згадував 
пізніше, що він наспівував собі мелодію “Козачка”, написаного Р. Глієром для 
“Гайдамаків” Курбаса» 77.

Фактично немає сумнівів і в тому, що Олександр Довженко уважно ди-
вився фільми, зняті Лесем Курбасом на Одеській кінофабриці. Ту саму «Вен-
дету», до прикладу. Це позначилося вже на самому виборі жанру першої кі-
нороботи режисера – комедії «Ягідка кохання». Так само «Арсенальці» Леся 
Курбаса, напевно, трималися в голові, коли приймалося рішення про поста-
новку «Арсеналу». Звичайно, мова не йде про якесь механічне, учнівське на-
слідування. О. Довженко – надто визначна постать у мистецтві, щоби можна 
було навіть помислити щось подібне. Ідеться про інше – будь-яке явище не 
виникає в безповітряному просторі. Відтак важить контекст, атмосфера, дже-
рела. 1920-ті роки в Україні були насичені пошуками власної національної 
ідентичності, свого місця у світовому культурному ансамблі. Інтрига такого 
пошуку не могла не захопити й молодого Довженка.

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ КОЛА

Надзвичайно цікавим є питання про взаємини Довженка з літературно-
мистецьким середовищем, у якому він обертався в роки формування як мит-
ця та ідеолога. Передусім йдеться, звичайно, про письменників. Найбільшу 
вагу з-поміж останніх привертає постать Миколи Хвильового.

Хвильового знов-таки ніде не згадує Довженко. Хоча в усному спілкуван-
ні його прізвище не могло не виникати. Режисер Олександр Муратов, який 
у середині 1950-х проходив студентську виробничу практику у знімальній 
групі фільму «Поема про море» (тоді щойно запущеній у виробництво), зга-
дує, як режисер відкривав йому доти цілком заборонені прізвища: «Саме від 
нього я вперше почув, що Володимир Винниченко був комуністом, що він 
наприкінці 20-х років приїздив до СРСР і ледве не став членом радянського 
уряду України <…> Вперше від Довженка я дізнався про творчість Хвильово-
го, Блакитного, Підмогильного. Вперше я почув добрі слова про Скрипника і 
лайку в бік тільки-но реабілітованого Постишева» 78. 

Відомо також (зі спогадів актора Петра Масохи, скажімо), що режисер 
приїздив на похорон письменника, опісля його самогубства, у травні 1933-го. 
Це підтверджується і доносом якогось «Півня», котрий викладав історію 
стосунків Довженка з «націоналістами». «13 мая 1933 года Довженко не 
то случайно, не то специально приехал в Харьков. Он вошел в комнату, где 

77 Кузякіна Н. Олександр Довженко та Лесь Курбас. Дніпро. 1994. № 9–10. С. 42.
78 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 59. 
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лежал в гробу Хвылевой (было поздно и людей присутствовало немного), 
подошел прямо к гробу, ни на кого не смотря, взял голову обеими руками, 
нагнулся, поцеловал заклеенную рану, повернулся и вышел». Потому пись-
менники Майк Йогансен, Олекса Слісаренко, Довженко та автор доносу бро-
дили парком. «Довженко все время молчал», що було для нього абсолютно 
не властиво. «Йогансен напамять прочитал ему посмертное [так у тексті. – 
С. Т.] письмо Хвылевого, которое тот оставил на столе перед собой в момент 
выстрела, которое успели прочесть только несколько человек, прибежавшие 
первыми оказать помощь, и которое потом куда-то сразу исчезло. Я не помню 
точного содержания письма: в нем Хвылевой писал, что причина его само-
убийства – “арест Ялового”, который он расценивал как “расстрел нашей ге-
нерации” <…> Йогансен напамять процитировал письмо совершенно точно. 
Довженко встрепенулся и попросил еще раз прочесть. Йогансен повторил и 
добавил: “Мы должны это письмо запомнить на всю жизнь”. Довженко ни-
чего не ответил и продолжал угрюмо молчать» 79. Не дивно – митець, як і 
більшість вітчизняних інтелектуалів, розумів, які саме процеси переходили 
в активну фазу: українську, навіть часткову, культурну автономію належало 
знищити. Це почалося ще у 1927–1928-му, коли пролунали перші залпи по 
Хвильовому і його найближчих соратниках, коли харківських письменників 
почали виставляти в ролі «жахливих націоналістів» 80. І це продовжилося в 
першій половині 30-х, скінчившись трагічно – і для сотень діячів культури, 
і для самої культури загалом. Довженко належав до тих, хто вижив: ціною ба-
гатьох компромісів й випадковостей, котрі можна назвати й сукупним ймен-
ням «Доля»… 

Та повернімось у 1920-і. В одному з номерів «Літературного ярмарку» за 
1929 рік було видрукувано «Лист Ю. Яновського до М. Хвильового». Опису-
ючи «безнадійні, убогі» обрії національного кіно, Яновський писав: «Ви ска-
жете, що є Довженко і двоє-троє молодих. Я свідомо це замовчав. Не личить 
згадувати при цім Довженка, бо він давно виріс і переріс своїх (волею долі) 
товаришів у ремеслі».

«Ви скажете…». Значить Довженко виникав у розмовах Хвильового, цьо-
го, повторімося, поза всяким сумнівом лідера літературно-мистецького аван-
гарду в Україні 20-х років. Виникав… Та хоч як не дивно, в опублікованих тек-
стах Хвильового немає жодної згадки про Довженка. Дивовижно, але факт. 
Отаке взаємне замовчування один одного! 

Утім, принаймні одного разу Довженко про Хвильового висловився. Чи-
таємо у вже не раз цитованій автобіографії 1939 року: «У цей харківський пе-
ріод (себто з 1923-го по 26-й роки) я познайомився з харківським українським 
літературним світом, який ґрунтувався навколо редакції “Вісті” і “Селянської 
правди”, вірніше, навколо Блакитного і Пилипенка. Це були “Гарт” і “Плуг”. 
Членом “Гарту” я був і як книжковий ілюстратор. Пізніше з “Гарту” виділило-
ся всім відоме “Вапліте”, в якому я теж перебував, хоч потім і вийшов. Треба 
думати, що верховоди цих організацій вважали мене за маленького при них 

79 З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. С. 273.
80 Vance Kepley Jr. In the Service of the State. The cinema of Alexander Dovzhenko. 

London, 1986. P. 19.
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ілюстратора, та ще й карикатуриста, отже, за веселого хлопця, а мені сумно 
було дивитися на їх безпросвітну некультурність і вузькість. Іноді мені зда-
валось, що я не на вечорах, а на вечорницях, не на засіданнях, а на колядках, 
і я почав від них відходити. Я не знав, куди подітися, але відчував, що так далі 
жити не можна. В цей приблизно час я зблизився з українською кінооргані-
зацією ВУФКУ» 81.

Мають рацію ті (Іван Кошелівець, до прикладу), хто ставить під сумнів 
щирість наведених слів. Довженко перебував «під ковпаком» і виправдову-
вався у скоєних гріхах. Та все ж, здається, не тільки політична кон’юнктура 
промовляла тут, а й особиста образа на «верховодів» харківського літератур-
ного світу, котрі мали його за «маленького ілюстратора» і «веселого хлопця» 
(почасти це позначилося і в цитованому вище виступі одного з «верховодів» 
Миколи Куліша). А оскільки найбільшим, найавторитетнішим із провідників 
був Микола Хвильовий, то цитовані рядки не можуть не стосуватися і його. 
У них же можливе пояснення того, що ім’я ні разу не зринає у текстах Хви-
льового: стереотип спрацював, трансформація «хлопця» на «вечорницях» у 
кінорежисера світового класу якось не сприймалася. Це, звичайно, тільки 
версія, однак можливо, що саме так воно й було насправді. Звідси ж, із цієї 
психологічної колізії, перебільшена різкість Довженкових оцінок: «безпро-
світна провінціальність, некультурність і вузькість» – погодьмося, до Хви-
льового ці слова ніяк не прикладаються. 

Пригадаймо також, ким був Хвильовий для українських письменників, 
митців у 1920-х роках. Ось як описує це той же Микола Куліш. У 1925–
1927 роках між ним і Хвильовим – доволі тривале відчуження. П’єса «Комуна 
в степах» має успіх у масової аудиторії. Та відгук Хвильового, «переданный 
мне Днепровским, поверг меня в уныние: “пьеса слаба”. На мои таланты 
Хвылевым поставлен вопрос. Переживания (отзыв Хвылевого в то время для 
начинающего писателя был решающим в литературных кругах). Попытки 
перейти на прозу (продолжение работы над романом), сомнение, неуверен-
ность в своих силах. Ночью с рукописью пошел к Хвылевому, пусть прочтет и 
честно скажет, есть ли у меня талант. Не дошел, с дороги вернулся. Перемогла 
настороженность к Хвылевому» 82. 

Ось такі переживання виникали тоді, коли Хвильовий ставив «вопрос» 
на чиїсь таланти. І це Куліш. Що вже тоді говорити про «маленького ілю-
стратора»… Напевно бринить тут якась особиста образа, чимось, звичайно, 
викликана. Чи то ставленням до його карикатур, чи – припустимо – до його 
літературних спроб (у своїх спогадах Дмитро Капка свідчить, що Довженко 
писав ще у Варшаві: «про Україну, про її бідняцтво і, читаючи мені написане, 
заявляв: “Це ще мало! Ой Митя, ну ж і напишу я щось…”» 83. Інші свідчен-
ня невідомі – чи ж не тому, що хтось доволі швидко згасив наміри зробити 
літературну кар’єру? (до писання літературних творів Довженко, як відомо, 
звернувся тільки в роки Другої світової війни). 

81 Довженко О. Твори: у 5 томах. Київ, 1964. Т. 1. С. 28. 
82 Заключенный Кулиш. Заявление. Кузякіна Н. Архівні сторінки… Київ, 1992. 

С. 88–89.
83 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 158.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



50

Про справжнє ставлення Довженка до Хвильового говорить один із до-
носів, 1940 року, агента «Стріли» (уже згадуваний Юрій Смолич), який був 
свідком того, що описував.

«ДОВЖЕНКО Александра Петровича я знаю с 1923–24 г. г., начиная с со-
вместной работы в газете “ВІСТІ” и литературной организации “ГАРТ” <…>

В 1923–24 г.г., когда я познакомился с ДОВЖЕНКО, он был очень близок 
к БЛАКИТНОМУ /Элланскому/ – редактору “ВІСТЕЙ”, бывшему лиде-
ру боротьбистов. Мне кажется, что в те времена он был близок и с другими 
бывшими боротьбистами из круга БЛАКИТНОГО – ШУМСКИМ, ГРИНЬ-
КО, МАКСИМОВИЧЕМ, ЯЛОВЫМ и друг. Степени этой близости и ха-
рактера ее я не знаю.

Самое лучшее отношение, но без бытовой дружбы – было в то время у 
ДОВЖЕНКО к ХВЫЛЕВОМУ, которого ДОВЖЕНКО считал лучшим мас-
тером в литературе – взгляды которого в вопросах искусства разделял. Сте-
пени их политической близости в то время я не знаю <…>

Позже, к концу существования “ВАПЛИТЕ”, ДОВЖЕНКО пребывал 
в группе оппозиции в “ВАПЛИТЕ” и даже внутри “ВАПЛИТЕ” выступал 
против ее руководства, за что подвергался нападкам “ваплитовцев” – с об-
винением в “зрадництве”. Разрыв с “ВАПЛИТЕ” и группой ХВЫЛЕВОГО 
окончательно определился после постановки ДОВЖЕНКО картины “ЗВЕ-
НИГОРА”, где ДОВЖЕНКО высмеивал украинский национализм и нацио-
налистов. “ВАПЛИТОВЦЫ” поговаривали об “ориентации ДОВЖЕНКО на 
Москву”, о том, что он “продался” и проч.

ДОВЖЕНКО в ответ на это выступал и ругался, заявляя, что он дей-
ствительно ориентируется на Москву, как столицу мирового пролетариата и 
колыбель Октябрьской революции, и называл группу ХВЫЛЕВОГО “хуто-
рянами” и “кооператорами”. После чего о ДОВЖЕНКО стали говорить, что 
он “делает карьеру”. Собственно, по существу, история с ДОВЖЕНКО и про-
извела фактически идейный раскол “ВАПЛИТЕ”.

Собственно, с этого времени и началась моя большая близость с ДО-
ВЖЕНКО и первые разговоры на политические темы, так как я был в груп-
пе, поддерживающей ДОВЖЕНКО и тоже отколовшейся от “ВАПЛИТЕ”, 
и враждовавшей с ХВЫЛЕВЫМ. В наших тогда разговорах ДОВЖЕНКО 
ярко и остро осуждал группу ХВЫЛЕВОГО, но не самого ХВЫЛЕВОГО, 
которого продолжал любить и считал жертвой влияния ДОСВИТНОГО и 
ЭПИКА» 84.

Нагадаю, що Спілка пролетарських письменників «Гарт» була заснована 
у січні 23-го року, коли Довженко перебував ще в Берліні. «Гарт» очолював 
покровитель Довженка Василь Блакитний, до його складу входили Микола 
Хвильовий, Майк Йогансен, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Іван Сен-
ченко, Іван Кириленко, Павло Усенко, Дмитро Бузько, Валер’ян Поліщук та 
інші письменнники. В альманасі «Гарт» 1924 року вміщено фотографію, на 
якій є і Довженко – буквально поруч із Хвильовим. Але згадаймо, як написа-
но в автобіографії: «Членом “Гарту” я був і сам, як книжковий ілюстратор». 

84 Цит. за: Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб: зб. арх. док. 
у 2 т. Київ : Ліра-К, 2021. Т. 1. С. 591. 
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Навряд чи ця фраза випадкова: схоже на те, що Довженкові не раз вказували 
на його «місце» в ієрархії. «Ілюстратор», обслуга. А бути на других ролях – не 
в характері майбутнього кінокласика.

У часи «Гарту» Довженко малює дружній шарж на Хвильового (газета 
«Література. Наука. Мистецтво», 14 жовтня 1923 р., № 2). Із тих пір ніколи 
не передруковувся – зі зрозумілих причин: ім’я Хвильового, «фашиста» і «на-
ціоналіста», лишалося під суворою забороною навіть у 1960–1970-і. Шарж 
виконано в характерній для тодішнього Довженка-карикатуриста манері: на-
півзігнуті ноги, кепка… 

Певна насмішкуватість таки прозирає, хоча шарж і дружній. Світ великих, 
«геніїв» постає в малюнках, портретах, шаржах у доволі іронічному освітлен-
ні. Мабуть, не всі це вловлювали, декому не вистачало почуття гумору. Якою 
була реакція Хвильового? Ніяких слідів її. Деяких письменників художник 
малює не раз і не два, а Хвильового, найколоритнішу і найпомітнішу постать 
усієї української культури, обходить (такий висновок спливає при ознайом-
ленні з книгою І. Золотоверхової та Г. Коновалова «Довженко-художник»). 
Навряд чи це було випадковістю, напевно чимось викликана от ся, ще одна, 
«настороженість до Хвильового».

До речі, опонента «гартян», лідера «Плуга» Сергія Пилипенка Довженко 
малює кілька разів – і не без симпатій. Хоча він теж із «верховодів». Та навіть 
Пилипенкове «верховодство» зображено в «позитиві»: він, наче квочка, ховає 
під чумаркою цілий виводок свої вихованців. 

14 жовтня 1925 року відбулася нарада письменників Харкова. У прото-
колі зафіксовано присутність Хвильового, Коцюби, Лейтеса, Досвітнього, 
Іваніва, Слісаренка, Вражливого, Ялового, Тичини, Гордієнка, Бондаренка, 
Майського, Довженка, Фельдмана, Яновського. Саме вони, а також Бажан, 
Епік, Панч, Дніпровський, А. Любченко, Копиленко будуть поіменовані 
фундаторами Вільної Академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) – в її 
статуті. У «Загальних засадах» останнього зазначено, що ВАПЛІТЕ «має на 
меті об’єднати пролетарських письменників України незалежно від мови, що 
нею вони пишуть свої літературні твори». І далі: «В основу своєї мистець-
кої праці ВАПЛІТЕ кладе марксівський світогляд і програмові постулати 
Комуністичної партії, даючи широке право своїм членам користатись всіма 
художньо-літературними формами, як уже вживаними у світовій літературі, 
так і цілком новими» 85. Отже, Довженко був серед засновників, фундаторів 
ВАПЛІТЕ. Цей факт упродовж багатьох десятиліть фактично приховувався. 
Навіть у книзі М. Куценка «Сторінки життя і творчості О. П. Довженка», до-
кладному літописі життя і творчої діяльності, про це жодного слова. Звичай-
но, не через необізнаність автора – текст жорстко цензурувався, в остаточний 
варіант увійшла заледве третина підготовленого матеріалу. Зв’язки Довженка 
і ВАПЛІТЕ належало не афішувати, не підкреслювати, аби не притінювати 
образ «співця соціалізму», аби не висвітлився в біографії митця який-небудь 
«хвильовізм».

Сам Хвильовий про «основне корінне ядро» Гарту-ВАПЛІТЕ писав так: 
«Воно являло не що інше, як своєрідну систему поглядів на літературу, на 

85 Луцький Ю. Ваплітянський збірник. Торонто, 1977. С. 232–255.
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мистецтво й навіть на життя й що притримувалося певних громадсько-етич-
них ідеалів <…>. Ці погляди і ці ідеали безперечно виросли з дрібнобуржуаз-
ного середовища. Ставка на “генія”, боротьба за так звану “велику літературу” 
з протиставленням її літературі “дня”, погляди на письменника як на громад-
ську одиницю, що мусить бути в конфлікті з сучасним йому суспільством 
і т. д. <…> За часів (з тих “часів” я іронізую) ВАПЛІТЕ ці погляди й ці ідеали 
стояли непорушними» 86. 

Це говорено у 1931 році, коли Хвильовий змушений був здавати одну по-
зицію за іншою. Та дещо схарактеризовано точно: ставка на «генія», велика, 
«вічна» література на противагу тій, що заклопотана «біжучим моментом» і 
«охопленням» якомога ширшої аудиторії. Порівняйте з пізнішими вислов-
люваннями Довженка з цієї ж проблематики і його поведінку, у якій частень-
ко прозирає такий собі месія, людина, що «покликана» вищими силами для 
реалізації певних потужних проєктів – мало не повний збіг ідеологій. «Ці по-
гляди і ці ідеали» справді стояли непорушними.

Хоч, звісно, іронічність, насмішкуватість Довженка, про що він написав 
одного разу як про родинну рису, давалися взнаки. Юрій Луцький наводить 
малюнок проєкту жетона для ваплітянських «академіків» 87, під яким чиє-
юсь рукою зроблено напис: «На засіданні 20/ХІ 25 р. у ВУФКУ утворення 
ВАПЛІТЕ, намалював С. Довженко проект жетона для академіків» (ініціал 
С. – це, звичайно, Сашко). Олівцем і фарбами накидано контури якогось 
«чортовиння» з кошачою подобою. Це можна потрактувати як веселий, кар-
навальний, говорячи термінологічною мовою сучасної культурології, образ 
Академії письменників. Або трохи інакше – тут представлено зворотну, нічну 
сторону діяльності «академіків», себто «безсмертних». Власне, називаючись 
академією, письменники й закладали певну карнавальність, програмували 
ігрові елементи у письменницькому побуті та поведінці. Інша річ, що суворі 
реалії ідеологічних двобоїв не давали змоги виявитися цій стихії, якої, судячи 
з цього малюнка, прагнув Довженко.

Повертаючись до малюнків, портретів, дружніх шаржів на письменни-
ків, треба відзначити в них оту саму карнавальність, прагнення дати нижню 
частину айсберга літературного життя. «Академіки», «генії», як правило, 
постають маленькими й смішними, приглушеними зверху картузами (або з 
обрізаним, пласким контуром голови), із напівзігнутими ногами – чи то у го-
товності вистрибнути в горішні сфери, чи, навпаки, присаджені надмірною 
«олімпійською» вагою. Хвильовий, за всієї своєї серйозності, ніяк не був по-
збавлений нахилу до такого ж транскрибування письменницького життя – 
головним чином у знаменитих памфлетах. В інтонації, образній системі.

Перечитайте, скажімо, памфлет «Про “сатану в бочці”, або Про графома-
нів, спекулянтів та інших “просвітян”». «На арену виступили, – пиcав Хви-
льовий, – огонь і дим – передумова кожної баталії. Отже, понюхаймо того 
диму і подивімось на вогонь…». Далі: «“Сатана в бочці” з гопаківсько-ша-
роваристої “просвіти” вилазить зі свого традиційного кубла і хмарою суне 

86 Хвильовий М. Твори : у 5 т. Нью-Йорк ; Балтимор ; Торонто, 1983. Т. 4. С. 613–
614.

87 Луцький Ю. Ваплітянський збірник. Торонто, 1977. С. 47.
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на город. Буде великою помилкою гадати, що це “підвівся чорнозем”, – той 
митець, до якого Тичина “посилав свої нерви”. Безграмотне міщанство – от 
хто» 88. І т. ін. – прикладів можна навести безліч. Серйозне й сміхове постають 
в одній обгортці, патетичне, ідеологічний «серйоз» тут-таки підсвічується 
іронією, жартом, якоюсь ярмарковою алюзією. Звісно, було би не зовсім ко-
ректним припасовувати деякі особливості перших Довженкових фільмів до 
тієї «гурткової семантики», яка характеризувала тип спілкування «гартян», 
ваплітянців, однак і ігнорувати цю обставину не слід. Саме тоді, у 1920-і роки, 
російські літературознавці Юрій Тинянов і Борис Ейхенбаум запропонували 
поняття «літературний побут», котрий, на їхню думку, був джерелом, серед-
овищем, у якому витворювалися нові художні форми, інтонації, літератур-
но-мистецька лексика. Безумовно, що це так і є – той тип комунікації, який 
домінував у харківському середовищі, багато що визначив у творчому світі 
Олександра Довженка, хоч би як критично він не оцінював потім той побут і 
те середовище.

Не можна поминути і того факту, що одне з перших організаційних за-
сідань ВАПЛІТЕ відбувалося у приміщенні ВУФКУ (Всеукраїнське фото-
кіноуправління, засноване 1922 року; державний орган управління галуззю, 
котрий у 1920-і роки провадив власну, незалежну від Москви, політику будів-
ництва національного кінематографу). Це й не дивно, адже чимала кількість 
ваплітян була задіяна в кінематографі України, котрий тоді тільки спинався 
на ноги. Яновський, Бажан, Досвітній, Йогансен, Майський… Одначе ж не 
Хвильовий, у якого так само не знаходимо висловів про кіно взагалі. Ну, хіба 
що серед записів Аркадія Любченка про Хвильового надибуємо таке: «Інтуїт. 
Передбачення долі Бронека Бучми в кіно. Випадок у парку з атракціоном, 
коли артист справді зірвався, розбився» 89. Одне висловлювання, та й те з 
якимось негативізмом: передбачив лиховісний сюжет стосунків Бучми з кіно 
(як відомо, артист працював у кінематографі з 1925 до 1930 року, покинувши 
театр).

Утім, попри все, у рамках ВАПЛІТЕ творилося чимало такого, що потім 
ставало кінематографічним фактом. На рівні побуту, стосунків також. Чого 
варта, скажімо, одна лишень фраза із тих самих записів Луцького: «На за-
сіданнях “Вапліте” бував Ю. Тютюнник – тоді він працював у “Книгоспілці”, 
і мотивом його присутності у нас могло бути бажання зв’язків з представни-
ками вид-ва» 90. Так, той самий легендарний отаман Тютюнник, організатор 
Другого зимового походу в Україну. Тепер він повернувся, тепер фонтанує 
ідеї сценаріїв фільмів, котрі потім і постануть: «Звенигора», «Перекоп» (1930, 
у титрах фільму Івана Кавалерідзе його імені немає – на той час його вже 
«одіслали» в кращі світи).

Під час отих посиденьок, напевно, і виникла ідея «Звенигори», до напи-
сання сценарію, разом з Тютюнником, підключився і письменник Майк Йо-
гансен. Ще одне свідчення цього знаходимо у книжці Олександра Мар’ямова 
(а Мар’ямов жив тоді у Харкові і це його власні спогади). «Якось у редакції 

88 Хвильовий М. Україна чи Малоросія? Київ, 1993. С. 29, 31.
89 Луцький Ю. Ваплітянський збірник. Торонто, 1977. С. 39.
90 Там само. С. 38.
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“Всесвіту” [Довженко зробив кілька обкладинок для цього журналу. – С. Т.] 
Сашко застав Тютюнника. Опустивши важкі повіки, не дивлячись за звича-
єм на співрозмовників, той оповідав глухим голосом сюжет задуманого ним 
кіносценарію. Це була легенда про скарб, який гайдамаки закопали в надрах 
гори <…>

– Було у Гоголя, – сказав один із слухачів, – Остап і Андрій.
– Тут і мусить бути Гоголь. На сучасний лад, – заперечив Тютюнник.
– Гоголь то Гоголь, – втрутився Майк Йогансен, що увійшов слідом за До-

вженком. Та тільки Гоголь не повинен бути банальним.
– А в чому ж банальність?
– Та хоча б у тому, що я ваш сюжет можу з цього місця продовжити сам. 

Хочете?
– Спробуйте.
Миттєво заходившись імпровізувати і не відмовляючи собі в іронічних 

шпилькових уколах, Майк розповів про поєдинок двох братів і про те, як пет-
люрівець падає мертвим <…>

– Але тема тут є?
– Є. Тільки її треба вирішувати широко, романтично. Так, щоб запалив-

ся Сашко Довженко і пішов у кіно її ставити» 91. Може, автор заднім числом 
щось там і дофантазував – через сорок років писалось, як-не-як. Та щось по-
дібне усе ж було. Згідно з версією, викладеною самим Довженком в автобіо-
графії, між ним і сценаристами «Звенигори», Тютюнником та Йогансеном, 
урешті трапився конфлікт. Нині його ймовірність викликає сумніви. І все 
ж зазначимо, що саме названа конфліктна ситуація стала початком «мого, – 
пише Довженко, – розходження з харківськими письменниками» 92. Почавши 
роботу в кіно, Довженко фактично не брав участі в роботі ВАПЛІТЕ (про 
це свідчать протоколи засідань, що збереглися), інших письменницьких ор-
ганізацій. Та це не значить, що він втратив контакти з письменниками. Через 
Яновського, Бажана (автора першої книжечки про Довженка), інших літе-
раторів тривало спілкування – непросте, часом полемічне, що не в останню 
чергу було зумовлене особливими претензіями письменників на осібну роль 
в культурному русі.

«Починаючи організацію “Вапліте”, – читаємо у Луцького, – Хвильовий 
ходив і відбирав потрібних йому людей спочатку невиразними, віддаленими, 
“наводящими” розмовами. Так зі мною в ДВУ цікава й пристрасна розмова 
про Ренесанс взагалі і про український зокрема» 93. Отже, Довженко був «по-
трібною» людиною для Хвильового, інакше не опинився б серед фундаторів 
ВАПЛІТЕ. І про Ренесанс – тут вони теж були однодумцями: в емоційному 
переживанні змісту епохи, у формулюванні багатьох ідеологічних та культу-
рологічних моментів. 

Докладніше про це трохи згодом, при розгляді фільмів. А поки що згадаю 
тільки малюнок Довженка, датований 21 листопада 1923 року. Мабуть, це за-
мальовка харківської вуличної натури: якась дівиця – з отих самих, «неза-

91 Марьямов А. Довженко. Москва, 1968. С. 71–72.
92 Довженко О. Твори : у п’яти томах. Київ, 1964. Т. 1. С. 30.
93 Луцький Ю. Ваплітянський збірник. Торонто, 1977. С. 44.
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комплексованих» представників древньої професії, у позі вільній і водночас 
незугарній. А позаду якийсь старичок примостився – милостиню просить, 
напевно. Його очі спрямовано на дівицю… А підпис під малюнком такий: 
Renesans 94. 

Гіркий скепсис. І – наче зурочив. Бо так і вийшло з національним Рене-
сансом: когось із його упроваджувачів проституйовано, когось присаджено 
милостиню просити. А більшість «відпущено» у кращі світи. Українське Від-
родження скінчилося 13 травня 1933 року – у ту саму мить, коли головний 
його ідеолог, Микола Хвильовий, пустив собі кулю в скроню… Уберігшись 
тим самим від наруги сторонньої, від долі, яка спіткала інших діячів україн-
ської культури. 

У вже цитованому вище донесенні агента  «Стріли» акцентується увага 
на тому, що Довженко у розмовах (1923-1924 роки) «громил и высмеивал 
националистов [про характер висміювання уже йшлося вище. – С. Т.]. 
И когда в то время из отколовшихся «ваплитовцев» создалась в противовес 
хвылевисткому “Пролитфронту” футуристическая “Группа А”, то Довженко 
вошел в нее как один из фундаторов (вместе с Иогансеном, Карасевым и 
Слисаренко), но никакого участия в этой группе (в ней был и я) не при-
нимал, ни разу даже не присутствовал на ее собраниях – выехал из Харько-
ва совсем <…> До истории со “Звенигорой” вообще все широкие круги на-
ционалистов определенно рассчитывали на Довженко. После “Звенигоры” 
пытались его травить; работы Довженко на Украине или замалчивались, 
или писались «гробящие» рецензии и статьи, сочинялись сплетни» 95. Так 
що коли у сорокові, у роки війни, Довженка почали налаштовувати на те, 
аби триматися подалі від України і українців, то зерна упали на підготов-
лений ґрунт.

Щоправда, донощицький текст не зовсім точний. Ставлення до «Звени-
гори» було толерантнішим, у декого з письменників навіть захопленим. Від-
так більшу рацію має автор іншого донесення, під псевдо «Петро Уманський» 
(Микола Бажан) котрий 1937 року писав, що «Звенигору» «ваплитовцы во 
главе с М. Хвылевым встретили очень дружелюбно, а другой фильм, “Ар-
сенал”, был встречен националистами-писателями враждебно. Л. Курбас не 
скрывал своей ненависти к А. Довженко. Это на Довженко так повлияло, что 
он отошел от ваплитянской публики, оставшись в хороших отношениях толь-
ко со мной и с Ю. Яновским, защищавшими “Арсенал”» 96. 

Одначе ціну Довженкові знали від самого початку його кінотворчості. 
«Повернуся знову до нашого кіно, – писав Юрій Яновський Хвильовому у 
вже цитованому листі 1929-го року. – Безнадійні, убогі його обрії <…> Ви 
скажете, що є Довженко і двоє-троє молодих. Я свідомо це замовчав <…> До-
вженко – козирна карта нашого кіно, і нею кілька років уже затуляють вітер з 
усіх боків. Візьмемо з колоди її – і решта буде не козирна» 97. 

94 Золотоверхова І., Коновалов Г. Довженко-художник. С. 119. 
95 Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб. Т. 1. С. 591.
96 Донесення агента «Петро Уманський». Олександр Довженко. Документи і ма-

теріали спецслужб. Київ : Ліра-К, 2021. Т. 1. С. 441–442.
97  Лист Ю. Яновського до М. Хвильового. Літературний ярмарок. 1929. № 9.
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ДОВЖЕНКОВІ БІОГРАФИ: ХТО ВОНИ?

Відповідь на це питання, і доволі вичерпну, дав історик кіно, архівіст Ро-
ман Росляк у впорядкованій ним книзі «Олександр Довженко. Документи і 
матеріали спецслужб» 98. Дослідник не тільки з’ясував величезну кількість 
сюжетів, пов’язаних з життям Довженка, не тільки продемонстрував, настіль-
ки прозорим і контрольованим було життя літературно-мистецької еліти, а й 
з’ясував персони тих, хто «підсвічував», «доповідав», «акцентував» – далеко 
не завжди добровільно.

Відповідь на питання про те, хто саме криється за агентурними псевдо, 
незрідка шокує. Скажімо, агент «Петро Уманський». Виявляється, це поет-
академік Микола Бажан, один із найближчих друзів Довженка у 1920–1930-і 
роки, а від років війни – ворог, принаймні так про нього писав режисер у своїх 
щоденникових записах. Бажан – поза всяким сумнівом – видатний поет, важ-
ко уявити собі, яких моральних тортур завдавали йому от сі обов’язки сексо-
та. І от се постійне каяття – про те, як сам звільнявся «от проклятого груза 
националистического болота», як, звільнившись нібито, здійснив «порыв к 
окончательному, нерушимому, цельному чувству, как сына и поэта социалис-
тической родины».

Найдивовижніше при цьому, що Бажан не упав, не самознищився під тя-
гарем аморальних обов’язків – втративши так багато, він усе ж зумів воскре-
сити в собі, уже в кінці 1950-х, у 1960-х найпотаємніші струни таланту, самої 
душі. Можна уявити, яких випробувань зазнала ця людина в той момент, 
коли, за спогадами, він, стоячи на сцені Жовтневого палацу, слухав, як зал, 
заповнений молоддю, презирливо декламував йому «співанку вождю»: «Лю-
дина стоїть в зореноснім Кремлі…».

Про Юрія Смолича (його псевдо було «Стріла») – уже згадувалось. Ди-
вовижно, але Довженко, вочевидь знаючи про темну сторону його життя (про 
це писала у своїх спогадах Юлія Солнцева), до останніх днів підтримував з 
ним дружні стосунки. Так, «Стріла» доповідав, інформував, але в такий ди-
вовижний спосіб, що вже в нові, ліберальніші часи письменник ті записи (не 
дуже-то й змінюючи) оприлюднив у своїх книгах мемуарної прози «Розповіді 
про неспокій»). 

А ось Андрій Малишко (до нього добре ставилася навіть Солнцева, така 
недобра, зазвичай, до абсолютної більшості українських письменників) – 
Малишко, на досаду спеців із НКВС від роботи «в качестве агента всячески 
увиливал». А так хотілось і його прилучить. Вочевидь у таких випадках мали 
на меті не тільки завербувати інформагента, а й окропити його диявольською 
водицею, щоби не возносив себе на якісь там скрижалі, щоби був «своим в до-
ску» – гробову, напевно. Не завжди це, як бачимо, виходило. 

Це Малишко через роки напише вірша, уже по смерті Довженка, де є такі 
рядки:

98 Росляк Р. Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб. Київ, 2021. 
Т. 1 : 1919–1941; Т. 2 : 1941–1989. 
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А вже ті , що тебе поносили
Сонцесяйними доносами
І сокирку несли за плечками,
Записались тепер дружечками!

Серед «доморощених злих дантесів» був і «Альберт». Як установив Роман 
Росляк, йдеться про Григорія Зельдовича, кіноредактора. Працював на кіно-
студіях Москви і Києва, і – ревно наглядав за поведінкою кінематографістів. 
Довженка зокрема. Хоч іноді він за нього навіть заступався – як в історії з 
Довженковим фільмом «Іван» 1932 року. Так, виступив у пресі з підтримкою 
режисера і його картини. 

Був серед агентів і «Патріот» – таке йому псевдо обрали (не сам же, напев-
но). Мало того, що патріотичний, так ще й композитор – Пилип Козицький. 
Останній був заарештований, а потому звільнений – напевно, що згода до-
носити й була ціною за життя. Важко кинути каменем у таку людину, можна 
тільки поспівчувати: він пройшов пекло…

Був серед агентів і художник, Довженків приятель Микола Глущенко 
(«Ярема»)… Та скільки ж їх було – людей, яких спецоргани зі знанням справи 
занурювали в ретельно виготовлене багно: щоби вже не відмився ніколи і не 
відтерся. Сталінський режим (а наступні чимало з нього успадкували) умів 
розтлівати – як ніяка інквізиція. 

АГЕНТ ДОВЖЕНКО? АГЕНТ СОЛНЦЕВА?

Постає просте питання: якщо таких людей удавалося – шляхом заляку-
вання, методами тортур – заманювати у свої сіті, то, можливо, і сам Довженко 
піддався? 

Відповідь однозначна: ні. Та й сам митець був надто прямий, надто одвер-
тий і – до того ж – надто балакучий: він усе на людях і без того виговорював. 
Хоч могли ж, могли, от сього петлюрівця колишнього (а що Довженко пет-
люрівець нагадувало заледве не кожне донесення) взяти «за пазурі». Утім, у 
нього був захисник – сам Сталін.

Ну, хай так – Довженко не потрапив в агенти. Зате Солнцева – уже вона 
неодмінно. Підозри щодо цього висловлювали багато разів, зокрема й До-
вженків племінник Тарас Дудко. Усі ті підозри наводить і Росляк. Більшість 
аргументів відкидає – вони справді нічого не доводять.

Із усіх підозр, як на мене, схожа на правду одна: Солнцева товаришувала з 
працівниками спецорганів. Григорієм Соколовим, до прикладу, який був на-
віть у неї закоханий. З Філіпом Бобковим, який був у заступниках самого 
Андропова. І так далі. Одначе ж з іншого боку – можливо, саме ці зв’язки і 
оберігали Довженка від більших бід, аніж ті, які він пізнав. 
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ДОВЖЕНКО ВСЕ-ТАКИ ІНФОРМУВАВ ВЛАДУ –  
ПРО СЕБЕ. У ЖАНРІ АВТОБІОГРАФІЇ…

Так – і про це вже йшлося вище. Через свої фільми (в одному з донесень 
висловлено підозру щодо того, чи не містять Довженкові кінотвори якусь 
важливу інформацію, яку «зчитують» зарубіжні спецслужби). Через листи 
до високих чиновників (листи незмінно автобіографічні, наповнені особис-
тими думками й почуттями; навіть тоді, коли це лист до Сталіна), чиновни-
ків, яких він, коли вдавалося спілкуватися, незрідка просто заворожував – 
харизматичний чоловік, безсумнівно. Скажімо, коли Микита Хрущов став 
лідером УРСР у 1938-му, митець його «наблизив до себе» (так, невідомо, хто 
там почувався лідером), і Микита Сергійович доволі послідовно підримував 
Довженкові ініціативи. Скажімо, необхідність повернення української мови 
у фільми, що продукуються в Україні… І так тривало до історії з кіноповістю 
«Україна в огні», у 1944 році, коли Хрущов почувався ошуканим. І, зрештою, 
пишучи автобіографії, які розросталися до таких собі сповідей…

Жанр автобіографії, себто байопік, написаний власноручно і про своє 
життя, за часів Радянського Союзу мало хто сприймав усерйоз. Як правило, 
такі тексти писалися при вступі на роботу, навчання чи, кому вже так щасти-
ло, при оформленні поїздки за кордон. Зазвичай, варто було чітко викласти 
основні факти своєї біографії – народився, пішов у школу, вступив у комсо-
мол, партію, навчався в школі, вузі, працював, батьки, дружина, діти. І майже 
синхронно заповнювалася анкета: «не был», «не состоял», «не участвовал»... 
Словом, нічого особистого. Ти мав представитися як коліщатко, гвинтик сис-
теми, з якою рухаєшся цілком суголосно. 

Довженкові автобіографії, вочевидь, випадають з такої традиції. У них – 
акцент на власній історії та баченні свого життя. І коли пригадати, що в часи 
хрущовської «відлиги» період «сталінщини» було названо «культом особис-
тості» («личности»), то це радше не про Сталіна власне, а про Довженка.

Сам митець, схоже, це розумів. І потрактовував специфічно, пояснюючи 
катаклізми, що відбулися, особливостями особи самого вождя: той, мовляв, 
ніби помщався за невдачі і прикрощі свого життя тим, що забороняв його 
прояви іншим. «Сталін, – записав О. Довженко в “Щоденнику” 18 жовтня 
1954 року, – приказав колись, з приводу мого, здається, “Мичурина”, забо-
ронити на екрані показ особистого приватного в житті великих людей. Нам, 
мовляв, інтересний тільки науково-громадський бік життя людини. Чому 
се так? А тому, що в приватному особистому житті у нього було без всякого 
сумніву багато чогось жорстокого і дурного. Все, що так чи інакше попадало 
в орбіту його особистого життя, було пригнобленим, тяжким і нещасливим.

Тому, – дещо несподівано продовжує Довженко, – і в самому факті по-
яви і кар’єри і всіх злочинств Берії, його найближчого вихованця і угодника, 
є щось невипадкове, щось закономірне» («Щоденникові записи…» О. До-
вженка, 18 жовтня 1954 р.). Закономірність, напевно, вбачалася в тому, що 
сама постать Берії уособлювала страх Системи, яка й забороняла бути самим 
собою. А тому зацитую інший запис зі «Щоденника»: «Їх влада мусила не-
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навидіти мою владу художню» (10 жовтня 1954 р., Нова Каховка), оскільки 
митець, за визначенням, акцентує особистісний погляд на світ, власну візію 
часу та простору. 

Хто кого переміг у тій борні влад? Довженкова констатація трагічна: 
«І, очевидно, в кінці я здався, бо я думаю тепера теж ідеями. <…> Тільки об-
рази покинули мене. Одвернулись од мене мої улюблені, рідні, дорогі». Так 
трапилося наприкінці життя, Поет не втримався в сідлі Пегаса...

Одначе парадоксальність життя режисера полягає в тому, що саме під за-
вісу свого життєвого і творчого шляху в його творах більше виявляє себе осо-
бистісне, автобіографічне. Щоправда, не у власне кінематографічних творах, 
а в літературних. Ще на початку війни в О. Довженка виникає гостра потреба 
перекваліфікуватись у письменника, полишивши кінематографічне фабричне 
й конвеєрне виробництво, яке нівелює особистість. А тут темна коричнева на-
вала, що загрожує знищити людину не тільки фізично, але й духовно – як таку. 

До того ж Довженко розуміє (і про це доповідають «сексоти» у відповідні 
органи), що у війні зіштовхнулися дві одновалентні системи, в основі яких – 
найперше пригноблення особистісного начала, перетворення людини на без-
словесного виконавця чужої, «вищої» волі. Саме під час війни Олександр До-
вженко веде свій знаменитий і багато в чому богохульський (стосовно влади) 
щоденник. Його «Україна в огні» не тільки відстоює природну особистість 
людини з народу, але й персоніфікує сам народ (саме це, судячи з усього, най-
більше й розлютило Сталіна; Україна й українці мусили б уже перетворитися 
на інтернаціональний «фарш», пройшовши крізь «м’ясорубки» 1920–1930-
х років, і на тобі – Довженко, якого він уже мав за придворного екранного 
піїта, щось там інше співає). 

А Сталін, до речі, мав підстави думати про Довженка як про людину при-
дворну й вірнопіддану – опісля багатьох «присідань» і славославій митця пе-
ред великим і могутнім, Сонцем нової державності. То було справжнє «самоу-
нічіженіє», від якого незрідка тхнуло порохом: бо ж подібне до самоспалення. 
Та все-таки Довженко мав у душі Іншого себе, що виглядає цілком логічним 
для художника авангардного походження. Адже для митців, від авангарду до 
постмодернізму, властивою й органічною є позиція протесту і неприйняття 
навколишнього світу, установка на радикальне перетворення дійсності.

«Сколько пустынь ждет орошения, сколько рек надо повернуть вспять, 
сколько посадить лесов, сколько ветров обуздать. Какие климаты надо испра-
вить, какие сорта злаков надо создать, сколько дремлющих качеств надо из-
влечь из плодов», – вигукує Довженко в «Автобіографії», що не має дати й 
більше схожа на його щоденникові записи. У цьому була ще й суголосність 
митців такого штибу з Радянською владою, яка так само мала установку на 
тотальну трансформацію не тільки суспільства, але й самої природи, зокрема 
людської. Звідси важкозрозумілі іноді симпатії лівої інтелігенції Заходу до 
Сталіна й уособлюваного ним режиму – бо ж він робив те, що й праглося їм. 

Проте, наприсідавшись і наславославившись, Довженко поволі починає 
вертати до себе. Не дивно, що саме у воєнні літа він починає писати «Зача-
ровану Десну», вибудувану на автобіографічних мотивах. Опісля війни за-
ходжується писати кіноповість (по суті так) «Земля», за найзнаменитішим 
своїм фільмом, і знаходить у ньому цілком автобіографічні мотиви: то ж про 
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діда свого і про матір, і батька... Та й виявляє цілком конкретну суголосність 
мотивів і стилістик «Землі» й «Зачарованої Десни». А то зненацька напише 
в «Щоденнику», що нікому написати про нього книжку, і доведеться писати 
її самому...

Про автобіографії. Як відомо, родовід цього жанру ведуть від «Сповіді» 
Блаженного Августина – виклад сутності релігійної кризи. Сучасну форму 
автобіографії пов’язують насамперед з іншою «Сповіддю» – Жана-Жака 
Руссо, з її безпрецедентною відвертістю й самовиявом. Сповідальність стилю 
властива також Довженковим автобіографіям, які, вочевидь, порушують ка-
нон радянського жанру, за яким кожен мусив потвердити свою відповідність 
кольорам і конструкції системи.

Та, може, найбільше впадає в око мотив такого собі ізгоя, маргінала – ми-
тець постійно акцентує на своїй непристосованості та незлагодженості із Сис-
темою, попри нібито гаряче бажання бути в ній. Найочевидніше виявляється 
це в найвідомішій і найрозлогішій «Автобіографії» 1939 року. О. Довженко 
докладно пояснює свою нібито «темноту» й «німоту» – бо ж провінціал, бо ж 
затурканий і «непросвічений» правильними і «современними огнями». А по-
тому й геть піддався під націоналістичні гасла і зайшов у велике життя «не 
тими дверима». Та все-таки, нарешті, знайшов ті двері, вступив у більшовиць-
ку партію. А тут нове нещастя – відіслав з-за кордону на партійну чистку свої 
документи, а вони загубилися (знайшов їх нібито Еллан-Блакитний, його по-
кровитель, та бач, сталося те перед самою смертю Блакитного; і що ж, мертво-
го не запитаєш, посилання точне). Отож із партії Довженка виключили, і це 
сприймається – позірно так – як біда, як причина маргінальності митця: бо ж 
він відлучений від мейнстримового руху вперед, у світлу будущину.

А в коментарі до тієї самої «Автобіографії», уже 1940 року, О. Довженко 
пояснює, що «Автобіографію» написав «для вступу до Комуністичної партії. 
Я дав її передрукувати на фабриці. Передрукували. Внаслідок цього передруку 
на студії полізли гадючі ріжні балачки. Видно, їм страшенно не хотілось, щоб я 
був членом партії. <…> І я рішив, – повідомляє про свій вердикт Довженко, – 
творити для народу діло Леніна і Сталіна. По голосу свого серця і розуму, не 
зв’язуючись з мерзенними крамарями, яких я так же презираю, як вони мене 
ненавидять». Словом, хоч круть-верть, хоч верть-круть – не дають «враги і пре-
дателі» до партії вступити. Хоча за здоровим глуздом, як то могло трапитися 
тоді, 1939-го, якраз опісля тріумфального виходу на екран фільму «Щорс», 
зробленого під опікою самого вершителя доль товариша Сталіна, з яким у До-
вженка прямий контакт... І щоби в партію Леніна – Сталіна не пускали?!

Ні, тут роль, тут маска, тут участь у спектаклі – виглядає так. Хоча коли 
поглянеш на перелік людей, які становили Довженкове середовище на рубежі 
1920–1930-х років, – майже всі розстріляні-розкидані по світах, понищені, – 
і він замало не один встояв, через приниження й колінкування, гру у вож-
дя-навчителя месійного облаштування та його вірного учня. Хоча сам у собі 
відчував комплекс месії, знав, ще від кінця 1920-х, що може, може потягнути 
за собою нарід, провести його через пустелю цивілізації, яка вже загинається 
й перемальовує всю навколишість. 

Однак після жорстокої, жахливої критики «України в огні» 1943–1944 ро-
ків він стає – «в натурі» – маргіналом, ізгоєм. Такою мірою, що хочеться від-
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повзти за горизонт цього неправдивого і всуціль неправильно змонтованого 
життя, померти, аби не бачити й не страждати більше. І щоденникові записи 
наповнюються виправданнями, жалощами до себе і стогонами щодо здоров’я, 
свого й народного. І прокльонами – народ виявився не тим, а ще більше – во-
їнство чиновниче, яке так жахливо та підло підставило народ під гітлерівську 
орду: так, що Україна й українці заледве вижили, на самому краю.

Оформлюючись на викладацьку роботу у ВДІКу 1949-го повоєнного року, 
О. Довженко напише в «Автобіографії», ніби ж приреченій бути похованій у 
звичайній течці особової справи, щось сповідальне і водночас таке, що могли 
би й самому товаришеві Сталіну покласти на стіл (на те, мабуть, і був розра-
хунок: що, як почує?). «Я не просто работал в кино двадцать три года. Я жил 
в нем как художник, гражданин и коммунист. И хотя в силу случайных обсто-
ятельств я не член партии с 1923 года я делал картины откровенно, органично 
и направленно, неся их в сердце своем как партийные знамена. Творческий 
путь мой был сложен и нелегок. Я изменялся в нем, рос и совершенствовался 
сообразно великой силе вещей, которая формировала меня и которую я изме-
нял и творил заново вместе с народом и направляющей его партией, ведущей 
его впереди всех народов мира к коммунизму». 

Ніби ж доволі звична для тих часів політизована тріскотня, і водночас 
стільки виболеного: я маргінал, я опинився на краю, та ж у серці в мене ма-
йорять «партийные знамена». Тобто я не той, за кого мене тримають, я ін-
ший, той, хто би влаштував і партію, і самого Сталіна. Також у «Щоденнику» 
з’являються страшні констатації моральної та ідеологічної звироднілості сис-
теми імені великого вождя й навчителя.

А в іншій «Автобіографії» 1949 року О. Довженко пожаліється: «У меня 
склероз сердца, склероз аорты и сосудов головного мозга, но духовно я иду 
вперед, и хотя повечерел мой день уже, мне кажется, что лучшие две картины 
мои где-то еще впереди, и я могу еще принести радость народу». Так, стогони 
й відчуття близької смерті переслідують Довженка, і він не хоче цього при-
ховувати навіть у таких напівофіційних текстах.

У 1954 році Олександр Довженко ніби вже підсумовує своє життя: «Мне 
много лет. И мне очень жаль, что так мало сделал я по сей день. Порою ка-
жется, какие то злые силы кружились над моей головой. И еще жаль, что не 
позволено было мне воспитывать творческую молодежь в той мере, на какую 
я всю свою жизнь чувствовал себя способным и всегда готовым».

Словом, Довженко сам себе уявляє в класичній ролі «проклятого поета», 
який постійно випадає із життєвого потоку на узбіччя і мусить більше спосте-
рігати життя, аніж творити його, діяти в ньому. Знаменита фраза Сергія Ей-
зенштейна (колись, у відомій колізії, він разом з Довженком та Пудовкіним 
ділили маски ренесансних геніїв) про те, що «все мы были левыми, но как-то 
так получилось, что стали правыми», вловлює сутність трансформації. Вла-
да перехопила роль перетворювача життя, а вчорашнім лівим інтелектуалам 
(спершу старанно прорідивши їх ряди / рядки) полишили точку пасивного 
спостерігача, фіксатора «грандіозності звершень» партії. І ще треба сказати, 
коли ваше місце в партері, а не десь «на гальорці»...

А було ж, наприкінці 1930-х років, коли сам Сталін запрошував Довжен-
ка на прогулянки вулицями нічної Москви й вислуховував його тривалі мо-
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нологи про творення та перетворення дійсності. Тепер ні, тепер навіть на 
листи-послання-волання до вождя немає відповіді. І це найгірша кара для 
режисера.

Автобіографічні тексти відтворюють цю химерність життєвої позиції 
О. Довженка: навіть перебуваючи в центрі культурного та політичного жит-
тя (як це було 1939 р.), він нарікає на свою маргінальність (не член партії, 
нелюбимий українським письменством, українським керівництвом, чужий, 
словом, на своїй Батьківщині). А після 1943 року й до смерті Сталіна роль із-
гоя, мешканця периферійних районів життя дістає нові і драматичні імпуль-
си. Тільки почавши їздити на будівництво Каховської ГЕС, митець отримує 
мотивацію почуватися в мейнстримі життя учасником будівництва нових 
смислів і нових історій. 

Ось ця амбівалентність почування і творення свого образу позначає мало 
не всі автобіографічні тексти (всі вони зібрані в книзі «Довженко без гриму», 
2014 р.). Тим вони й цікаві, бо пояснюють нам інтерес не тільки до творів 
Олександра Довженка, але й до конструкції його життя, що існує десь поряд з 
фільмами, малярськими роботами та літературними творами. 

ПОЧАТОК КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ШЛЯХУ

Юрій Яновський, автор вищецитованих слів, був цілком «у курсі» по-
дій – і в українському кіно загалом, і в житті Сашка Довженка зокрема. 
Народжений 1902 року на теренах сучасної Кіровоградщини, він прийде в 
літературу, а за тим і в кіно, у середині 1920-х років. Степовик, він назавжди 
полюбить море і стане його, сказати б, «піарщиком». Двадцятитрирічний 
письменник, який щойно розпочав літературну творчість, поїде до Одеси 
й почне свою працю на місцевій кінофабриці. Сьогодні його б назвали ху-
дожнім керівником кіностудії… Написав кілька сценаріїв та кіноповістей. 
Автор знаменитих романів «Чотири шаблі» та «Вершники». Його не оми-
нули репресивні дії влади – не раз цькований і битий, не раз зависала над 
ним загроза розправи…

У лютому 1954 року, дізнавшись про смерть Ю. Яновського, О. Довжен-
ко фіксує у своїх щоденникових записах: «Нещасливий мій друг. Скільки 
й пам’ятаю я, весь час він мучився, страждав фізично і душевно. Все життя 
його було скорботне. Навіть писати перед смертю почав по-руськи, очевидно, 
з огиди до обвинувачень в націоналізмі, з огиди до дурнів безперечних, злих 
гайдуків і кар’єристів. Чоловік талановитий, чесний, тонкий, ображений до 
краю життям. Вічна Вам пам’ять і земля пером, друже й письменнику нещас-
ливий» 99. Не подумайте, що звертання на «Ви» це данина померлому – шля-

99 Довженко О. Україна в огні. Кіноповість, щоденник. Київ : Радянський  
письменник, 1990. С. 383.
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хетне «Ви» було наявне навіть у спілкуванні Яновського зі своєю дружиною 
Тамарою Женченко.

Ніщо не віщувало такого трагічного фіналу. Вони входили в мистецтво, 
літературу окрилені, наснажені вірою в завтрашній день – свій власний, 
України, цілого світу. Довженка хіба що гризла думка про намарне витрачені 
роки. Бо ж хіба випадково написав (хоч і напівжартома) у своїй першій авто-
біографії: «Народився 1894 року, про що жалію й досі. Треба було народитися 
1904 року. Був би тепер же на десять років молодший». Того-таки 1928 року, 
коли написані цитовані щойно рядки, у журналі «Кіно» (1928, № 2) уміщено 
Довженкові «Афоризми про кіно». Серед них знаходимо й такий: «Ми хоче-
мо працювати за 100 літ. Просимо не перешкоджати». Дарма, виходить так, 
просили – до строку убивали, випалювали душу, купували.

Утім, на початках подібне не могло наснитися і в страшному сні. Хоча пер-
ші сигнали вже лунали й тоді. У тому самому вищеописаному харківському 
будинку «Вістей» заборонили художню студію з оголеними натурницями. 

Проте вони все одно сходилися разом – і сперечалися, сперечалися, спере-
чалися. На тому самому помості, де донедавна блискотіли принади жіночого 
тіла. Поміст дістав назву «лужайка» – тоді популярним був російський пере-
клад віршика Беранже: «На лужайке детский крик». Дедалі частіше «крик» 
починався з розмов «про кіно, про його місце в системі мистецтв, про україн-
ську національну форму в кіно, про те, що розвиток української культури далі 
неможливий без розвитку кінематографа» 100. Це свідчення М. Бажана, і воно 
симптоматичне – молоді літератори й митці дедалі гостріше усвідомлювали 
потребу в опануванні нового мистецтва, яке вже встигло завоювати мало не 
весь світ. Відтак зрозумілим є той інтерес, ба навіть ентузіазм, з яким моло-
ді вдивлялися в контури кіно. Без нього нова культура уявлялася неповною. 
Хоча б тому, що вони добре розуміли впливовість екранного мистецтва на 
масову аудиторію. І – хоча це й не було чітко артикульовано, – мабуть, уже 
підозрювали його можливості з витворення міфології, без чого, власне, важко 
уявити собі становлення єдиної модерної нації. Новий час потребував нової 
мови спілкування зі світом…

Тоді, у далекому 1925 році, інтерес Олександра Довженка до кіно почав 
набувати цілком предметних форм. Воно й не дивно, адже його оточували 
люди, які тісно співпрацювали з кіно. Поет-футурист Михайль Семенко 
(розстріляний 1937 р.), до прикладу, який працював у ВУФКУ і на Одеській 
кінофабриці. Яновський, Бажан, який так само працював у ВУФКУ, а потім 
редагував журнал «Кіно»… Логічно, що почалося із замовлень зробити пла-
кати до фільмів. Продовжилося підвищеною увагою до фільмів, які виходили 
в прокат, надто тих, написи (титри) до яких перекладав українською мовою 
Майк Йогансен (розстріляний 1937 р.). Ті переклади, траплялося, виглядали 
надто вже екстравагантно й тоді, оповідає М. Бажан, кінопрокатники бігли 
до директора ВУФКУ Захара Хелмно, аби поскаржитися: глядач не второпає 
тої мови. З. Хелмно тер рукою неголену щоку й повільно проказував: «Він 
професор, він знає…».

100 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 180. 
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ВУФКУ

ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління) виникло не на порожньому 
місці, а на основі Всеукраїнського кінокомітету. Одначе то була організація 
несамостійна й надто вже зациклена на завданнях політичного та ідеологіч-
ного змісту. А кіно – це мистецтво, а до того ж ще й промислова галузь. Ось 
про це, нарешті, і згадали. 13 березня 1922 року той комітет реорганізується 
у ВУФКУ із завданням витворити в Україні кіноіндустріальний комплекс. 
Про національне кіно навряд чи думали всерйоз. «Не до жиру» – усе було в 
руїнах.

Спершу мало що виходило. Ось як описує Павло Нечеса (знаменитий ди-
ректор кінофабрик Ялти, Одеси та Києва, матрос-більшовик, якому партія 
сказала «Надо!», і він заходився до діла) свій перший візит до новоствореної 
контори: «У липні 1922 року я прийшов до Правління ВУФКУ, що містило-
ся в Харкові на Московській вулиці в будинку № 3. Приміщення нужденне, 
тісне, захаращене.

Зайшов до кабінету Прокоф’єва, голови правління.
Прокоф’єв – за фахом інженер. До ВУФКУ працював у комунальному 

господарстві Харкова. <…> Прочитав наказ, а тоді вийшов із-за столу, приві-
тався правою рукою, а лівою – плеще мене по плечах.

– Ось кого нам бракує, партійців. Я ж не раз ставив питання в ЦК. Працю-
вати неймовірно важко, кругом непмани. Кожної хвилини начувайся, бо весь 
час тільки про те й думають, як би тебе ошукати, обдурити…».

Ситуація і справді була складною. Ось як охарактеризував стан справ ін-
ший його співрозмовник (із тих же спогадів Нечеси) 101: «Прокатні контори 
націоналізовано, а картин для прокату чортма. Все, що ми маємо – заваль з 
побитою вкрай перфорацією. Приватники все приховали: апаратуру, плівку 
до останнього метра. Довелось усі театри, придатні для експлуатації, пере-
дати в оренду тому ж таки приватникові, а умови оренди невигідні для нас, 
навіть на ремонт нічого не лишається». 

Словом, приватник-непман зайняв стратегічну позицію і не думав поли-
шати її. «Катав» він майже всуціль закордонну продукцію (ну, сьогоднішні 
реалії пізнаються). З виробничою базою ще гірше. Одеська кінофабрика по-
требувала капітального ремонту, там працювала тільки лабораторія з виготов-
лення титрів. У Ялті теж не набагато краще. А завдання ж лишалося: створити 
державний кінематограф – іншого шляху не бачили; інший вів до поглинання 
національного кіноринку західними фільмами й кінокомпаніями. 

Зміни почалися вже 1923 року, з приходом до керівництва ВУФКУ Заха-
ра Хелмно. Скоротили роздутий чиновницький апарат, узяли кредит на трис-
та тисяч карбованців у твердій валюті. На ці гроші купили, через Берлінське 
торгпредство і за допомогою Марії Андреєвої, актриси і подруги Максима 
Горького (нагадаємо собі: це з нею спілкувався Довженко в Берліні), 58 філь-

101 Нечеса П. А радянське кіно все-таки буде! Крізь кінооб’єктив часу. Київ, 1970. 
С. 165.
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мів з ліцензією на весь Радянський Союз. Далі ту ліцензію перепродали на 
Російську Федерацію і тим самим окупили її вартість; подальший продаж в 
інші республіки Країни Рад становив чистий прибуток. «Ця вигідна опера-
ція, – ще раз зацитую Нечесу, – окрилила ВУФКУ, – і через три місяці ми ви-
кинули приватника за борт, заборонивши приватний прокат в Україні. У кого 
з приватників є кінофільми, той мусив нести їх до ВУФКУ і продавати». Усім 
орендарям запропонували нові умови, які, зрештою, наповнили бюджет і пе-
ретворили новоспечену організацію на бездотаційну, кредитоспроможну, яка 
давала державі чималий прибуток. Інакше не було б у нас кіно – розрахунок 
тільки на доброго дядечка з уряду, як відомо (у т. ч. і з новітніх, уже наших 
часів), річ абсолютно ненадійна.

Люди мислили стратегічно. Належало кинути виклик господарям світо-
вого кіноринку; і саме тоді, у середині 1920-х, виник зухвалий задум «Україн-
ського Голлівуду». Одеса, звісно Одеса. Там створюють кінотехнікум – кадри 
мали вирішити все. Закупили найновіше кіноустаткування (згадаймо знову 
наше сьогодення – студійне обладнання зношене на 100 %). Потрібні були 
сценарії – і в кіно прийшли провідні письменники, у режисуру та кіноактор-
ство – люди з театру: уже згадувані Лесь Курбас, Амвросій Бучма, Семен Сва-
шенко, Петро Масоха… Зі скульптури прийшов Іван Кавалерідзе. Українське 
кіно наповнило ринок якісним продуктом, що задовольняв потреби масового 
глядача, і водночас не забувало про необхідність творити високе арткіно, яке 
й привело українців до еліти світового кіномистецтва.

ВУФКУ мав незалежний статус – сам продукував і продавав фільми 
(у Росію, зокрема), сам закуповував, тиражував і розповсюджував стрічки. 
Те, чого ми не маємо досі – у так званій вільній Україні, всуціль залежній від 
московських кіно- та відеокомерсантів. І взагалі: перед нами багато в чому 
зразковий проєкт реалізації певної культурної політики, захисту національ-
них культурних інтересів – політики, що забезпечила нам і становлення влас-
ної кінокультури (на широкій етнічній основі – поряд з українством широко 
представлені і росіяни, татари, євреї…), і входження її в діалог із міжнародним 
загалом.

Отаким було ВУФКУ, хоча оцінка його діяльності часом була й розпач-
ливою (див. вище лист Яновського до Хвильового). А все ж таки саме тоді 
піднялася кінематографія як галузь, тоді Довженко за лічені роки виріс до 
майстра світового класу… Та поки, у 1925-му, йому конче потрібні гроші – 
і Майк Йогансен надається на те, передоручаючи йому переклад титрів іно-
земних фільмів. Річ у тім, що саме тоді доволі серйозно захворіла Варвара, 
Довженкова дружина. Довелося прилаштувати її в санаторій у Криму й по-
силено шукати заробіток…

У цей час Довженко тісно товаришує з Яновським, навіть пропонує 
йому, тоді бездомному, пожити в себе, поки дружина на лікуванні. Обидва 
красиві, шляхетні, обидва романтично залюблені у свою мрію про день май-
бутній, у який вірилося безмежно. Хіба що Яновський куди стриманіший, 
привітніший, уважніший до людей. Довженко – то суцільний тобі монолог, 
виверження на співбесідників купи думок і прожектів. Його, нестримного 
й екзальтованого, трохи відлякував кінематограф, який – як не крути – був 
промисловістю, технікою, холодною математикою. «А йому замало було 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



66

дивитись. Йому треба було видіти й провидіти. До дна. Навіть ще глибше» 
(М. Бажан). 

І в довгих, іноді до ранку, бесідах-монологах на «лужайке» Довженко де-
далі частіше фонтанує задумки сценаріїв. Тут же їх, принагідно, і розгортаю-
чи перед слухачами. До речі, абсолютна більшість мемуаристів говорить про 
те, що, можливо, найвидатнішим Довженковим талантом був хист оповідача. 
У ньому вочевидь жив артист, його природа особливим чином збуджувалася, 
коли перед ним була аудиторія, бодай і невелика. Тоді його оповідь яскра-
во й поривисто розгортала «перші сцени <…> гострих, гіперболізовано ко-
медійних кіносценаріїв (тоді ще – тільки кіносценаріїв, про режисуру в кіно 
не мовилось). Імперіалістична війна. Колючі дроти. Переляканий до смерті 
солдат у розпачу палить у безвість і потрапляє випадково у ворога. Набирає з 
торби привезених на фронт “георгіїв” [тобто орденів. – С. Т.] жменьку хрестів, 
чіпляє собі на груди. Зустрічається з царем. Прославляється як герой. На-
родний гумор, тонко поєднаний з гостротою тогочасних експресіоністичних 
п’єс-гіпербол» 102. 

Отак у спогадах Бажана постають ті вечірки. Уже 1925 року – виходить 
так – замислено комедійний сценарій «Цар». Згодом, уже в 1930-х, Довженко 
намагатиметься передати його самому Чарлі Чапліну… Не складеться… Так 
буває: річ, виношена до останньої гранули, не втілюється в екранний витвір. 
Тоді ж виникає задум ще двох комедій – «Васі-реформатора» і «Ягідки ко-
хання». Судячи з усього, Яновський, ставши мистецьким лідером Одеської 
кінофабрики й відчувши потребу у творенні дитячого кіно, пригадає веселу 
історію про піонера Васю, який переслідує недосконалих і пройдисвітськи 
налаштованих персонажів.

Тоді ж, 1925-го року, Яновський напише оповідання «В листопаді». З по-
святою – «Сашкові». У центрі саме образ майбутнього режисера. Починаєть-
ся так: «З Берліна мій друг привіз спокійні манери великого міста і трошки 
сивини на скронях. Його замріяність не виходить за ці межі. І лише хвили-
нами незрозумілих вечорів його дух буйно розквітає». Це образ сучасника, 
котрий, так само як і Яновський, романтично налаштований до світу. Барви 
його мислення дзвінкі й чисті…

«У нього лежать сотні тюбиків фарб. Свій заробіток він залишає в мага-
зині, вишукуючи нових кольорів, і в низькій халупці теслі, що робить йому 
рами до полотен. А потім розпочинає своє чергове плавання в абстракцію і 
висипає на стіл безкінечні тюбики. <…>. І мій друг оповідає, підібгавши під 
себе одну ногу [ця поза Довженка-оповідача фіксуватиметься майже всіма 
мемуаристами. – С. Т.]. Його рука нервово ворушить пальцями на коліні. 
Я сиджу, передчуваючи конкретне, і мені здається, ніби я бачу свічіння його 
мізку. Я ніби бачу все наперед, як у листопаді».

Ось це важливо: перед нами портрет Довженка-шамана. Творця міфів. 
Транслятора міфологічної енергії. Людини, яка вміє зачаклувати слухачів, 
примусити їх повірити в оповідуване. 

Опис творчого процесу має тут виразно експресіоністичні риси: «Він 
відпочиває на скверові. І мідний роздільний дзвін розноситься вгорі, від-

102 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 183–184. 
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раховуючи секунди, надаючи їм незвичайної ваги і значимості. На ясному 
небі, над людьми суворо точить хрест не своє сяйво, приковуючи погляд. 
Надзвичайна думка».

А далі ще експресіоністичніше, заледве не цитації знаменитого фільму 
«Доктор Мабузе – гравець»: «Він уявляє собі живого доктора-гіпнотизера. 
Блискучий тримаючи молоток у руці, доктор монотонно відраховує секун-
ди. Воля схиляється. Пацієнт, сидячи, спить, похитуючись, як повний колос. 
Храм, неймовірний храм панує вгорі. Страшенно дикунська рука підписалася 
на його проекті!..». 

Чим далі, тим поетика оповідання набуває вже рис сюрреального пись-
ма. Бо, по суті справи, ідеться про фіксацію автоматизму мистецького мис-
лення. До того ж налаштованого доволі агресивно до самої реальності, яку 
прагне замінити своїми образами: «І він малює собі на місці храму свій ви-
твір, вільно дихаючи грудьми і відпочиваючи на своєму творінні. Це буде 
дівчина зі снопом, тіло, повне крові і м’язів, здорові груди, що ось-ось мають 
колиснутися від дівоцького руху. Сніп жовтий, важкий – символ життя і 
врожаю на тлі зелені і сині. Дівчина – трохи легкодумна по своїй поганській 
глибині».

Той, хто добре знає кінотвори Довженка, може здригнутися: перед нами 
зачин «Землі», яка зафільмується через чотири роки. Не буквально так, зви-
чайно, не до дрібниць, проте контур, архітектура епізоду угадані. Згадаймо – 
поле, його хвилювання од вітру, легенький подих вселенського Космосу, все-
ленської гармонії. А край поля – дівчина, у всій красі й пишноті, уже готова 
пройти спрограмований природою животворящий цикл. І ось ця «поганська» 
картина стає на місці храму. У тій же «Землі» православному обрядові й 
церкві відмовлено у праві на існування…

У «Листопаді» не село, а місто, і не весна, а пізня осінь. У місті завжди 
осінь. Воно – неживе, закуте в асфальт і камінь. То ж чи не краще підняти в 
повітря його символи? Утім, той самий храм – це реальність чи сон, химера? 
Художник з оповідання пропонує двом військовим підкласти вибухівку під 
церкву. Вони «зовсім не сперечались щодо можливості проекту. Вони цілком 
примітивно мислили, сприймаючи химеру, як факт, і реальність, як далеку 
фантастику. Їхній мозок не відокремлює ще утопії від реальності, як і всякий 
первісний мозок».

Первісний мозок… Сюрреалістичний інтерес до природної людини і її 
мислення. І – реалізація сюрреалістичного, знов-таки, бунту проти усталених 
реальностей, людської свідомості передусім. Автор оповідання, котрий так 
само введений до оповіді, є виразником штампованого, банального мислення, 
спроможного тільки на кшталт тверджень «Ти не маєш права висаджувати в 
повітря храмів».

Та ж ні, стратегія нового часу – то бунт, хоча й розгортається він лише у 
сфері свідомості: «Думав я, йдучи додому. Вже мозок розсипався іскрами від 
ударів крові. Думка сягала в загірню сторону, та заважало таке місто. Захотів 
я, щоб ізникло воно – брудне, з вулицями й електрикою, що краде відблис-
ки фарб. Щоб величне місто-велетень повставало на руїнах. Мільйони вікон 
щоб обступили мене з боків. На хмарах пливли б електричні літери й меркло 
б під ними кіно “Золотого Воза”». І тут же оповідь переривається: «Мій друг 
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вийшов із кімнати, перервавши розмову. До кімнати входило низьке й тягуче: 
“По-одайте”» 103. Контраст, одначе…

Останні фрази ще раз повертають до Довженкового малюнка «Renesans», 
про який уже йшлося. На ньому було ще колесо, яке виїжджало за межі «ка-
дрованого» художником простору. Чи не гоголівське, бува, те колесо? Оте 
саме, з приводу якого на початку «Мертвих душ» виникла суперечка: доїде 
чи ні до Москви? Свідомість митця щосили прагне звільнитися від потворної 
реальності, одначе ж та все одно знаходить собі шпарину…

Як бачимо, цікавеньке оповідання, яке багато що промовляє про Довжен-
ка й особливості його світосприйняття. Хоча, як сказано в Яновського, «стру-
мок думки від чужої руки мутнішає», та все ж таки, та все ж таки… 

Щодо сюрреалізму 104 Сюрреалізм – це коли легалізовано внутрішнє, сво-
бідне мислення, його потік і, за відомим визначенням Андре Бретона, ослабле-
но контроль за раціо, відсутня тотальна дисциплінарна матриця. У разі ж агре-
сивного тиску ззовні людина закривається в підпіллі, а як реального суб’єкта 
висунуто її двійника. Тобто йдеться про очевидно раціонально прораховану 
стратегію. У сюрреалізмі є реальний суб’єкт відношення, що вибудовується 
з іншими персонажами великого історичного дійства. Авторське підсвідоме 
нерідко виявляє величезний материк колективного несвідомого і супутню їй 
мову символів, щось субстанціальне. Контакт між цими двома суб’єктами є 
системотворчим, він і дозволяє створити сюжетну нитку художнього тексту 
(у щойно цитованому оповіданні Яновського ми й бачимо роботу саме такого 
сюжету).

Гіпотетично можна сказати так: сюрреалістичний сюжет – це історія 
про те, як одна субстанція, особистісна, звільняючись від влади одних ко-
лективних дисциплінарних матриць, намацує інші, теж колективістські і, 
будучи захоплена ними, намагається вислизнути, піти далі. Утім, далі лише 
Небуття. У цьому і страх, у цьому почуття всезагального страхіття, що не-
рідко відвідує нас при контакті з текстами, де так чи інакше є присутнім 
сюрреальне. 

Сюрреалізму (його родовід у європейському мистецтві ведеться від 
1919 р.) як понятійно вираженого й осмислено артикульованого явища в 
українському мистецтві, по суті справи, ніколи не було. Це зовсім не означає, 
ніби його не було як такого. Його не могло не бути, та ще в країні, яка багато 
століть своєї історії не мала державності, утримуючи в колективній уяві об-
раз надреальної єдності. Звідси неодмінний акцент на чуттєвості й фантазій-
ності, пошуки свободи і власне поетичного модусу рефлексій із приводу сю-
жетів реальності. Ці пошуки й готували, зрештою, ґрунт для появи великих 
екранних полотен Довженка, починаючи із «Звенигори».

Яновський, по суті, у вишуканій мистецькій формі задокументував зміст і 
форму мислення свого друга. Жоден мемуарист на таке не здатен. Ми бачимо, 
що в майбутнього режисера вже складається внутрішній образ реалії, котра 
багато в чому опозиційна дійсності – отій, що за вікном, отій, аксесуари якої 
тактильно осяжні. Власне, це і є митець: не фотограф, не графоманський лі-

103 Яновський Ю. Твори в п’яти томах. Київ : Дніпро, 1982. Т. 1. С. 131–137.
104 Див. Тримбач С. Сюрреальне в українському кіно. КіnоКоло. 2003. № 19.
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тописець подій, ієрархію яких указує наявна політична еліта. Митець, що має 
внутрішній світ, котрий годен стати на прю зі світом зовнішнім.

Яновський зовсім не випадково звернувся до образу художника. Роль 
мистецтва, культури була для його (разом з Довженком) покоління загалом 
дискусійна, не до кінця відрефлектована. Ось вони й клали на екран, на папір 
свої сумніви, вагання, аби порозумітися з тим, яке майбутнє вони хочуть ви-
творити. Трохи пізніше, у романі «Майстер корабля» (Довженко і тут прози-
ратиме в одному із центральних персонажів), письменник устами свого «аль-
тер его», То-Ма-Кі, скаже: «І як було всім зрозуміти, що в мене одна наречена, 
наречена з колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не вмів ще говорити. 
<…> Для неї я був сміливий і впертий, заради неї я хотів бути в першій лаві 
бійців за її розквітання. <…> Культура нації – звуть її». 

Вони ще не знали, що мета їхня, любов їхня дуже швидко вирахуються 
владою як злочинні й небажані. Що Україна і її культура, які випружувалися 
в їхніх душах, у їхніх зіницях, будуть понищені – у вогні воєн, разом з носіями 
тих образів і тієї культури.

КОНТЕКСТУАЛЬНЕ, ФУТУРИСТИЧНЕ

Шляхи розвитку української культури і українства загалом були осно-
вним предметом дискусій і маніфестів у другій половині 20-х років. У цьо-
му зв’язку належить пригадати ще одного митця, поета Михайля Семенка 
(1992–1937). Згадуваний досі лише мимохідь, він заслуговує і на докладніше 
висвітлення. Тим більше, що був одним із провідників народжуваної вітчиз-
няної кіноіндустрії: у 1924–1927 роках працював головним редактором – 
спершу Одеської кінофабрики, потому ВУФКУ. У 26-му редактор фільму 
«Тарас Шевченко», що є цікавим фактом, оскільки Семенко – автор прово-
кативної збірки «Кобзар» (1924), і не раз закликав зіпхнути «батька нації» з 
«корабля современности» (точнісінько так російські футуристи вважали за 
потрібне повестися з Олександром Пушкіним). Був він і одним із фундаторів 
кіногромадської організації ВУАРДІС (Всеукраїнська асоціація режисерів, 
драматургів і сценаристів), згодом – ВУОРРК (Всеукраїнське об’єднання 
робітників революційної кінематографії), де виконував обов’язки заступника 
голови правління. А пізніше, уже в ролі головного редактора журналу «Нова 
ґенерація», Семенко в кожному номері виділяв місця статтям про кіно 105. 

Юрій Яновський полишив доволі виразний портрет Семенка та його ролі 
у становленні вітчизняного кіно. «Михайль, – читаємо у “Майстрі корабля”, – 
мій колишній метр. А загалом – він ватажок лівих поетів нашої Країни. Фу-
турист, що йому завше бракувало якоїсь дрібниці, щоб бути велетнем. Я його 
любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього. Він приходив щодня 
на фабрику, викурював незмінну люльку, ішов подивитись на море і зникав, 

105 Див.: Сулима М. Книжиця у семи розділах. Київ : Фенікс, 2006, С. 275–279.
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залишаючи пах “Kapsten’a” з люльки. Якийсь живчик, вогник вічно можна 
було відчути в ньому. Романтик з романтиків, та заховав це за насмішкувату, 
трохи цинічну гру очей і викладає сміливі й захоплюючі проєкти тверезо й 
похмуро, ніби лає жінку за переварений обід. Я вже сказав, що йому небагато 
бракувало, щоб бути геніальним. Але – проте бракувало. Його присутність 
на фабриці я відчував, як бадьорий мотив, не настирливий, та безтурботний. 
Біля тебе стоїть хтось, посвистуючи, вирішує світові проблеми, а ти можеш 
за ним, не відриваючись, робити й робити. Незабаром він поїхав у відпустку 
й до фабрики вже не повертався, покинувши мене самого на всі режисерські 
групи»106.

Ім’я Семенка асоціюється передусім з явищем українського футуризму, ві-
тчизняного авангарду загалом. Усе почалося ще 1914 року, з виходом поетич-
них збірок «Дерзання» та «Кверо-футуризм». Виклик традиціям, особливо 
ж тим, що видавалися засадничими, фундаментальними. У маніфесті «Сам» 
спантеличений український читач міг прочитати таке: «Ти підносиш мені 
засмальцьованого “Кобзаря” й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за 
тебе соромно... Ти підносиш мені заялозені мистецькі “ідеї”, й мене канудить. 
Чоловіче. Мистецтво є щось таке, що тобі і не снилось. Я хочу тобі сказати, 
що де є культ, там немає мистецтва. А передовсім воно не боїться нападів. На-
впаки. В нападах воно гартується. А ти вхопився за свого “Кобзаря”, від якого 
тхне дьогтем і салом, і думаєш його захистить твоя пошана. Пошана твоя його 
вбила. Й немає йому воскресіння <…> Час титана перевертає в нікчемного 
ліліпута, і місце Шевченкові в записках наукових товариств <…> Як я можу 
шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами?».

А закінчувався той маніфест і зовсім скандально: побажанням смерті 
«щирому» українському мистецтву. «Я бажаю йому смерти. Такі твої ювілей-
ні свята [у 1914-му відзначали 100-річчя від дня народження Шевченка. – 
С. Т.]. Отсе все, що лишилось від Шевченка. Але не можу й я уникнути сього 
святкування. Я палю свій “Кобзар”»107. 

Не дивно, що такі маніфестальні заяви викликали гострий осуд – особли-
во ж з боку діячів традиціоналістського штибу. «Обмежена гама деґенерата», 
«символ українського розкладу і цинізму, продукт отого патріотичного хам-
ства, що хапається за всі найновіші лозунги, не знаючи їм змісту» (М. Срі-
блянський) і т. д. і т. п. 108.

М. Сріблянський, Микола Євшан та інші письменники, що гуртувалися 
навколо журналу «Українська хата» (так звані «хатяни»), потрактовували 
мистецтво «в поняттях визначних особистостей і геніїв – а не в термінах ру-
хів і стилів, які бачаться їм конструктами дріб’язкових переконань». Головни-
ми цінностями тут вважалися «зміст (цивілізуючий, шляхетний, ідеалістич-
ний, філософський) і сам статус митця. Буфонада чи який-небудь очевидний 
фокус на художніх засобах були образою інтелектуального, священного і 

106 Яновський Ю. Майстер корабля. Яновський Ю. Твори : в 5 т. Київ : Державне 
видавництво художньої літератури, 1958. Т. 2. С. 19.

107  Ільницький О. Українький футуризм. 1914–1930. Львів : Літопис, 2003. С. 28.
108  Цит. за: Ільницький О. Український футуризм. 1914–1930. Львів : Літопис, 

2003. С. 28–31.
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високого покликання мистецтва». «Безідейність» то чи не найбільший гріх. 
Як писав Євшан, «не маючи змісту, вони форму беруть за зміст і утішаються 
нею». Натомість Семенко «пропонував усвідомлену формотворчість, у якій 
новаторство стане пріоритетом. Дивний і непоштивий тон, позиційні і лінг-
вістичні зсуви, а саме цим його доробок вражає, стали повною протилежністю 
того, що Сріблянський і Євшан називали “мистецтвом”»109. 

Конфлікти із письменницьким середовищем супроводжували й подальшу 
літературну долю Семенка. І в цьому певна суголосність його з Довженком. 
Основне в тих конфліктах – підозра, що усі оті модерні «вибрики» насправ-
ді шкодять справі розвитку національно-культурної справи. Європа – добре, 
одначе в міру... Бо, як писав Євшан, у підсумку «українське слово попадає в 
наругу», «його безчестять люди в ім’я «вищої культури»110. 

Не тільки у Великій Україні, а й у Західній. «Десятки тисяч української 
інтеліґенції в Галичині і на Буковині глумиться отак з української стихії. Ті 
самі інтеліґенти, що вчора вийшли з мужика! Ті самі, що мали змогу створити 
сильні підстави для національної культури, а не плюгавити свого гнізда!» А – 
плюгавлять, ще й як! І добре, коли за тим стоїть бажання «дійсно очистити 
українство з усіх лубочних елементів і дати йому вищий стиль, зробити його 
творчим. А то він насміхається з народної музики і “Лисенків”, а йде слуха-
ти оперетки, не може слухати народної “грубої” мелодії і йде до Variete, не 
може дивитися на низький рівень українського театру і залюбки ходить на 
глупі фарси у французькім стилю! Покидає рідні простори, де тільки треба 
рук приложити, аби їм дати високу культуру, а йде в сутенери, зазирає в чужі 
передпокої, відки падуть йому охляпи» 111.

Такі закиди доводилося чути й Довженкові. Відсутність патріотизму, ро-
бота на Європу і за європейськими зразками, «присідання перед Заходом». 
Ще гірше, коли на тебе падає підозра в орієнтації «на Москву» – а, як ми 
пам’ятаємо, в цьому режисера вже точно підозрювали. Що ж до Семенка, то 
він, за визначенням Олега Ільницького, у своєму розвитку подолав «модер-
ністську вишукану, «ушляхетнюючу європейську орієнтацію <...> і прийшов 
до агресивного, “грубого” стилю, який не потребував дошукуватися в мисте-
цтві видимих знаків “національности”. Тоді, як чуже й екзотичне породжува-
ли тривогу в душах Євшана і Сріблянського, Семенко насолоджувався глузу-
ванням зі “щирого” українського мистецтва во ім’я сучасности і прогресу» 112. 

Поет і справді насміхався: «Геть родичів – у серці моєму Місця немає рід-
ному всьому – Рідним жити буду після 40 літ <…> Не хочу слави тут Між 
своїми де за мішок Сміття та козацького вуса славу дадуть. Що мені за діло 
до Києва та родичів, Коли про Семенка мусять марсіане знать» («Дуже щира 
поезійка», 1925 р.). «Збиткування» продовжилося й тоді, коли у 1927-му році 
Семенко покинув кіно та Одесу і перебрався до Києва, де заснував групу «Бу-
меранг», із виданням однойменного журналу. 

109 Там само. С. 45–47.
110 Там само. С. 46.
111 Микола Євшан. Критика. Літературознавство. Естетика / упоряд., передм., 

прим. Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 62.
112 Ільницький О. Український футуризм. 1914–1930. Львів : Літопис, 2003. С. 49. 
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І сама група, і журнал проіснували недовго. Перше число останнього 
було збірником «Зустріч на перехресній станції» із підзаголовком «Розмова 
трьох» (Семенка, Гео Шкурупія та Бажана). Оформлення належало знаме-
нитому художнику Володимиру Татліну. Друге вже мало автентичну назву 
«Бумеранг» («Неперіодичний журнал памфлетів», як було значено у підза-
головку). На звороті обкладинки перелік учасників: М. Бажан, Дмитро Бузь-
ко, О. Довженко, Гліб Затворницький, Олексій Каплер, С. Мельник, О. Пе-
регуда, Б. Тенета, Михайль Семенко, Олекса Слісаренко, Микола Щербак, 
Ю. Яновський, Володимир Ярошенко. 

«Зустріч...» являла собою виклад конфлікту між трьома учасниками роз-
мови, насамперед між Бажаном і Семенком. Звертає на себе увагу, що Бажан 
визначив за ідеал елітної культури не орієнтовані на селянство літературу і 
мистецтво ХІХ ст., а культуру українського бароко та часів гетьманської дер-
жави. Це почасти свідчить і про культурну ангажованість Довженка, бо ж із 
Бажаном вони швидше були однодумцями, аніж антагоністами.

Цікавою для розуміння різночитань тодішньої культурної ситуації та її 
еволюції у ближньому майбутньому є стаття Семенка під назвою «Міркуван-
ня про те, чому український націоналізм шкідливий для української культу-
ри, або Чим корисний інтернаціоналізм для неї ж» 113. Поет збиткувався над 
суто «національним» підходом до культури – над «співочими товариствами 
на місцях», «Гартом» і «Плугом», «культом Шевченка в рушниках» (за рік по-
тому, в «Арсеналі», Довженко ніби ілюструє цю тезу в епізоді, де портретний 
Тарас – у рушниках – гнівно поводить очима у відповідь на культове «кадін-
ня») і т. д. «Всяка “европейська” ідея й новина, переломлена через таке хуто-
рянство, висить на шиї української культури, як торішня “шаль”, і “Европа” 
пасує їй так само, як “мерсі” й “пардон” у Ромнах...». Належить, перекону-
вав Семенко, «напружено і серйозно сприяти органічно поступовим проце-
сам в нашій культурі, бо не розбазарювання старих, а творення нових цін-
ностей веде нас не те що до “справжньої” Европи, а просто до пролетарської 
культури»114. 

Семенковий пасаж цікавий і тим, що прямо перегукується з деякими ви-
словами Довженка. Зокрема, йдеться про вже цитоване місце з Автобіографії 
1939 року, де митець іронічно відгукувався про ті ж самі «Гарт» і «Плуг», а за 
ними і ВАПЛІТЕ, відзначаючи їхню «безпросвітну некультурність і вузь-
кість. Іноді мені здавалось, – продовжував він, – що я не на вечорах, а на ве-
чорницях, не на засіданнях, а на колядках, і я почав від них відходити». Цим 
він навіть пояснює своє працевлаштування в кінематографі, індустріально-
промисловий характер якого унеможливлював прояви культурної обмеже-
ності (так, принаймні, видавалося).

Одначе тоді, у 1927-му, Довженкові довелося відхрещуватися від Се-
менка. Вочевидь, йому і Яновському погрожували виключенням з ВАПЛІ-
ТЕ. Таким чином і з’явився «Лист до редакції», за підписом О. Довженка і 
Ю. Яновського: «У першому числі Семенкового “Бумерангу” зазначено наші 

113 «Бумеранг», 1927. Цит. за кн. О. Ільницького (с. 145).
114 Ільницький О. Український футуризм. 1914–1930. Львів : Літопис, 2003. 
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прізвища, як членів групи “Бумерангу”. От з цього приводу і хочемо дати свої 
пояснення. Ми любимо Мишу Семенка, автора Кобзаря № 2, і дійсно дали 
були згоду вмістити свої статті в “Бумеранзі” по спеціяльних питаннях кіно. 
Але в журналі “Бумеранг”, як бачимо, з першої сторінки була кучерява ви-
сока платформа, про яку нас Семенко не повідомляв. Тому просимо вміщен-
ня наших прізвищ на сторінці “Бумерангу” вважати за Семенкову помилку. 
24-V-1927. Одеса» 115. Отже, не підтримав тоді Довженко «платформу», з якої 
поет атакував редути традиційної, з «вечорницями» і «колядками», культури. 
Принаймні такий вигляд це мало ззовні.

Одначе в січні 1930 року з’явився футуристичний «Авангард-альманах 
пролетарських митців Нової ґенерації» (Київ, за редакції Гео Шкурупія), і в 
ньому читачі могли прочитати уривок з Довженкового кіносценарію «Зем-
ля». Цей факт є доволі промовистим – митець давав знати, що він симпа-
тизує поглядам, про які щойно йшлося. О. Ільницький точно характеризує 
альманах як «свідомо інтернаціональний та панмистецький за характером», 
бо, окрім власне літератури, тут оповідалося про кіно, архітектуру, плану-
вання міст.

Одразу по виході альманаху, 27 січня, Микола Хвильовий виступає (газе-
та «Комуніст», Харків) зі статтею «Кричуще божество», де гостро критикує 
зміст видання (отже, почасти це стосується і Довженка; тим більше, що він, 
за деякими свідченнями – нагадаймо собі – критикував групу Хвильового). 
Один із найганебніших, на превеликий жаль, текстів письменника. Він, наче 
унтерофіцерська вдова, що сама себе висікла, звинувачує опонентів у... «хви-
льовізмі», чи то пак «націонал-більшовизмі». Той страждав, виявляється, «на 
відсутність в своїй установці чіткої пролетарської лінії. Саме ця відсутність і 
штовхнула його в обійми українського націоналізму»116. 

Відтак, робить висновок Хвильовий, «почавши боротьбу проти хвильовіз-
му “пролетарські мистці” “Нової генерації” на сьогодні опинились в лабетах 
того ж таки націоналістичного ухилу» . А все тому, що залишились «без від-
повідної ідеологічної контролі», «заблукались десь на чужих нам дорогах» 117. 
У наступних публікаціях Хвильовий пішов ще далі, пристібнувши футурис-
тів до діячів СВУ, себто підвівши політичне підґрунтя (нібито антирадян-
ське!) під діяльність Семенка, Гео Шкурупія та інших. 

Уважно простудіювавши тогочасні тексти, О. Ільницький дійшов висно-
вку, що «хвильовісти розпочали антифутуристичну кампанію з однієї при-
чини: щоби здобути доступ до пролетарського кола, з якого їх було вилучено. 
Так вони хотіли позбутися свого минулого й поновити добре ставлення з боку 
партії» 118. Отож і заходилися нещадно «молотити» суперників, навішуючи 
політичні ярлики, головнішим з яких був «націоналізм». Що з того вийшло у 
підсумку нині надто добре відомо: партійні бонзи «розвели» гарячих україн-

115 ВАПЛІТЕ. Літературно-художній журнал. Харків, 1927. № 3. С. 210.
116 Хвильовий М. Твори в п’ятьох томах. Нью-Йорк ; Балтимор ; Торонто, 1984. 

Т. 4. С. 456.
117 Там само. С. 456, 458.
118 Ільницький О. Український футуризм. 1914–1930. Львів : Літопис, 2003. 
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ських хлопців, аби потому понищити їх заледве не всіх. Довженко, працюючи 
в кіно, практично не втручався у ту боротьбу, спостерігаючи за тим, як влада 
уміло нацьковує одних письменників на інших.

Що ж до «Нової ґенерації», то опісля виходу здвоєного номера у грудні 
1930-го журнал перестав існувати, як і вся група. Подальші спроби Семенка 
пристосуватися до нових політичних умов життя успіху не мали – у 1937-му 
його заарештували і невдовзі розстріляли. Хоча за рік до загибелі пробував 
умаслити режим співом новим реаліям: «Я ще раз співаю радянське життя! 
Я захвату повний знову, і знову вдихаю бадьорий цвіт – епохи Сталіна мову» 
(поема «Німеччина»)119.

Вийшло мало не за «Лікарепопиніадою» Гео Шкурупія, так само страче-
ного 1937-го:

Ох! в задницю в’їлися раки:
праворуч Москва,
ліворуч поляки,
а прямо шибениця!
О, загубилась,
заблукалась
між трьома цими соснами
українська душа!120 

Окрім безпосередньої роботи в кіно, Семенко, разом з іншими футуриста-
ми, чимало зусиль спрямовував на власне візуальні експерименти в поезії та 
прозі. Ті експерименти стосувалися і включення фотографій до літературних 
текстів, і різноманітного графічного оформлення, і так званого «поезомаляр-
ства», такого собі пограниччя поезії та плаката. І, звичайно, «поезофільми» 
«Весна», «Степ», «Океанія», написані й оприлюднені ще 1919 (!) року. Од 
«фільму» там підкреслена візуальність образів, навіть з відтворенням ко-
льорової гами «картинки». До прикладу: «В глупу ніч на степу ще блискає – 
Рухи – зловісні – заграви, Перекидались заплямовані списки, І відновлялись 
багрові барви, – Виднішає, виднішає на степу, Розпливаються тіні в тумані, 
Покидає тавро ніч сліпу – Сонце, сонце на світанні!» («Степ»)121.

Семенко незмінно вносив в атмосферу тодішнього мистецького та літера-
турного життя жагу експерименту, пошуку, яка була близька й Довженкові. 
Не дивно, що поет підтримував режисера, а в одному випадку зробив це в 
найрадикальніший і найприродніший для себе спосіб – написав таку собі по-
етичну рецензію на фільм, який тільки-но з’явився. Відтворимо її повністю:

АРСЕНАЛ
Ол. Довженко – не геній, а
робітник.
Але робітників таких у нас –

119 Там само. С. 294.
120  Там само. С. 305.
121 Там само. С. 278.
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жменя,
а навколо – смердяковський галас 122

і поліщучий
крик 123.

«Арсенал» – не шедевр,
картина.
І все ж таки... скільки стерва
на радянській
Україні.

В чому ж річ?
Хто день перевернув на ніч?
Хто землю поставив сторч?
Кого взяв чорт?
Ненька Україна
знов
заговорила
чаром плахт і шнурочків брів,
чадом рідних
поетичних каганців.

Нашим конквістадорам
уже набридла опера.
Після
арії
Тореадора –
запрацювали штопори.
«Неньку, мовляв, Україну.
поховану під Крутами і в
Парижі –
будь ласка, не ображайте нині.
Ви їх з кооператорами сплутали,
а взагалі – ми червоні, ви –
рижі».

Нашим оборонцям гідности національної
не треба воріт:
влізуть і в щілину.
І от напосілися на «Арсенал»
зграєю зрепетованою
і

122 «Смердяковський галас» – за іменем відомого персонажа з роману Ф. Досто-
євського «Братья Карамазовы». – Прим. С. Тримбача.

123 «Поліщучий крик» – іронія щодо поета Валер’яна Поліщука (1897–1937), 
з яким у Семенка були непрості взаємини. – Прим. С. Тримбача. 
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«політично-стриманою».
Хочуть себе показать.
Перед ким?
А раніш – хіба у вас був тільки
грим?
А навіщо ж було колись стільки пролетарських
рим?
А тепер – радянська влада – розвіялась, як
дим?

Слабо.
Слабо.
Слабо.
Повилазили прусаки,
хамелеони й
нахаби.
Посмілішали,
Бо їх
багато.
Бо закордоном –
«теж б’ють нашого брата».
І взагалі – скрізь:
ґрати,
ґрати,
ґрати.
І як же тут
на бандурі грати? –
коли на майданах –
все оркестри й
оркестри.
І грають – пролетарський марш:
вперед!
вперед!
вперед!
А петлюрівцям і поминальникам –
Смерть!
21–ХІІ, 1928. Харків 124.

Як бачимо, у вірші, по суті, подано реєстр претензій до фільму Довженка, 
який вийшов у прокат 25 лютого 1929 року (тобто йдеться про закиди, опри-
люднені ще до появи стрічки у кінотеатрах). Вони вочевидь нагадали Семен-
кові критику, що часто лунала і на його адресу. Тож і почувся однодумцем... 
Одначе про «Арсенал» мова ще попереду. А поки в житті Довженка, окрім 
творчих, в’язалися і розв’язувалися непрості особисті стосунки.

124 Михайль Семенко. Сучасні вірші. Харків ; Київ, 1931. С. 96–98.
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ДРАМИ ОСОБИСТІ, ДРАМИ МИСТЕЦЬКІ

Сталася біда – захворіла Довженкова дружина Варвара. Існують різні 
версії хвороби, одна з них така: під час катання на човні вона ударила вес-
лом по коліну, і згодом з ним почалися прикрі катаклізми. Поставили мото-
рошний діагноз: туберкульоз кісток. Лікувати таку хворобу в умовах комуни 
на Пушкінській було неможливо. Довелося відправити Варвару до Криму, 
у санаторій. «Довженко, – описує М. Бажан, – ходив понурий, похнюплений, 
незвичайно й небувало замкнутий у собі, у своєму горі, в своїй самотності, 
в неладі свого життя. Я і Стьопа, його найближчі сусіди, бачили тяжкий стан 
Сашка, намагалися його розважити, але без великого успіху» 125.

Як бачимо, Олександра Довженка пригнітила хвороба дружини. А ще – 
необхідність заробку грошей задля ефективнішого лікування. Повної ясності 
про те, що відбувалося далі, немає. Зрозуміло одне – хвороба прогресувала, 
з’явилися милиці, без них Варвара вже не могла пересуватися самотужки. 
А вона ж мріяла стати артисткою, навіть у «Березолі» Леся Курбаса. Тепер на 
всіх надіях було поставлено хрест. Вочевидь, і на родинному щасті із Сашком. 
Вона ж його знала… Розуміла його мистецький егоїзм: задля свого покликан-
ня він не пожертвує нічим. Так би мовити, мета – це все. 

Отож, за традиційною версією Варвара благородно відпустила свого бла-
говірного, аби не висіти каменем на його шиї, не перешкоджати поступові у 
світле й велике майбутнє. Олександр Грищенко, який добре знав Довженка 
(і якому, додам, важко довіряти повністю – надто вже белетрезованими ви-
глядають його спогади), подає це так: «Коли прощалися, Варя сказала: “При-
гадуєш? Як сходилися ми, то умовилися так: житимемо вкупі, поки не над-
окучимо одне одному, поки почуватимемо потребу одне в одному. А як тільки 
в когось із нас не стане цієї потреби – не кривити душею, обов’язково при-
знатися, хоча б іншому й гірко про те було б слухати. Наша спільна доля ви-
рішила це питання за нас і без нас. Значить, прийшов час нас роз’єднати. Я не 
нарікатиму на свою долю, бо вона, хоч і не навічно, була з’єднала нас”» 126. 

Варвара невдовзі виїхала на проживання до с. Демидів Київської об-
ласті (на запрошення її сестри) і працювала там учителькою до самої смер-
ті –1959 року 127. Народила сина Валерія Чазова вже в 1930-х роках, який 
нібито робив натяки на те, начебто є сином Довженка. Найімовірніше, бажа-
не видавалося за дійсне. Хоча це дуже прикрасило б легендарну Довженкову 
біографію. Хто ж не полюбляє таких історій, коли палка романтична любов, 
потім розрив і таємниче сходження, і дитя від заборонного вже кохання… Та 
все це радше література.

Є щось недоговорене в цьому поспішному розлученні Довженка з дружи-
ною. Справді, вона не заперечувала цього. Але все-таки щось тут не так. Ні 
до, ні після того нічого подібного за Довженком не помічалося. Не міг він так 

125 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 179.
126 Грищенко О. З берегів зачарованої Десни. Київ : Молодь, 1964. С. 148.
127 Також див.: Куценко М. Сповідь про трагічне кохання. Вітчизна. 1991. № 4.
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запросто покинути в біді жінку. Сама Крилова у своїх спогадах (щоправда, 
немає певності, що вони опубліковані повністю) не говорить про це жодного 
слова. 

Доводилося чути про те, ніби Варвара тяжко зрадила чоловікові й відтак 
не могла змагатися за його вірність. Роман Корогодський видрукував фраг-
мент невідомих доти спогадів Максима Вовченка «Яким я знав Довженка». 
Мемуарист оповідає, що восени 1920 року майбутній кінорежисер мав якісь 
тяжкі особисті переживання, якими, одначе, не ділився. «Я бачив, що Олек-
сандр тяжко переживає, а мовчить. Нарешті мені це надокучило. Я став на 
дверях і сказав: “Не випущу, доки не розкажеш, в чому справа”. Сашко послав 
мене до чорта, потім розсміявся і заспівав:

Ой не шуми, луже,
Зелений байраче.
Не плач, не журися,
Молодий козаче…

– Ти пам’ятаєш ту дівчину, Варю, що колись я тебе з нею познайомив? – 
Так то моя наречена. Вона вчителька, в Житомирі. Була моєю нареченою сім 
років. А ось коли я хотів з нею одружитись – категорично мені відмовила. 
Сказала: – Я тебе люблю, але дружиною твоєю бути не можу. Не лай мене і 
не плач за мною.

– Причини – не сказала. Знаю лише те, що коли я був у червоній армії і 
неподалеку від Житомира, то прокрався якось у Житомир, зайшов до Варі і 
застав у неї білого офіцера.

Після цієї розмови Сашко приходив і, як і раніш, обов’язково лежав на 
дивані, але став не такий сумний і більш балакучий. Іноді приносив і читав 
мені листи, які одержував від Варі. Листи були повні ніжних слів і туги за 
Сашком. Мене це вражало і дивувало. Треба було думати, що причина від-
мови Варі була дуже серйозною.

– Так любити, страждати обом і не побратися! Щось не звичайне, не при-
родне, – говорив я. <…>

Якось знову прийшов Сашко, полежав на дивані і після нашої розмови на 
ту ж тему і на таке ж моє твердження, відповів:

– Цього не може бути – тепер це вже неможливо. Варя виїхала за кордон. 
З ким і як – не знаю».

Скінчилося, як ми знаємо, одруженням. Потім хвороба Крилової та її ви-
їзд до села. Багато років вони навіть не бачилися один з одним, одначе їхній 
шлюб офіційно не був розірваний – аж до 1955 року. М. Вовченко описує 
свою зустріч із О. Довженком уже за кілька літ потому:

«<…> я обережно запитав: – А де ж твоя Варя? Сашко нахилив голову і, 
не дивлячись на мене, тихо відповів: – Я з нею розійшовся. – Я зрозумів, що 
така розмова для Олександра буде неприятною і ні про що більше не розпи-
тував. Далі він дуже хвалив свою Юлію [Юлію Солнцеву. – С. Т.], говорив, 
що вона дуже хороша як людина і як дружина і що він з нею щасливий» 128. 

128 Корогодський Р. Довженко в полоні. Київ, 2000. С. 101–102. 
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Коментар публікатора цілком схвальний: «Нам відкрилося кілька деталей 
про взаємини Довженко-Крилова <…> Мемуари було написано як реакцію 
на лжу міту Довженка в інтерпретації Солнцевої, і, природно, вони не поба-
чили світу. Дивує інше: чому такі гарні спогади ніяк не могли пробитися і в 
80–90-х роках, коли Солнцевої не стало, і тоталітарна ідеологія, здавалося б, 
зазнала краху» 129. 

Є така традиція – приймати на віру будь-які мемуарні розмисли. Однак 
чи ж такими достовірними є геть усі, без винятку, спогади? Наведу особистий 
приклад: упродовж двох-трьох років я досить часто зустрічався з актором і 
режисером Іваном Миколайчуком. Вигадник і фантазер він був рідкісний. 
Коли б мені спало на думку відтворити всі ті фантазії, серед яких були й вер-
сії особистого життя, я б немало заплутав майбутніх біографів митця. Узагалі 
фактом може видаватися тільки те, про що свідчать бодай дві людини. Інак-
ше… Інакше це лише привід для якоїсь інтерпретації.

Міг романтизувати всю цю історію сам Довженко (а він був фантазер і ба-
лакун, і частенько його «несло»). Міг, через роки, щось плутати мемуарист. Та 
й жанр надто підозрілий тут: вочевидь, авантюрний, у дусі тодішнього кіно. 
Візьмемо, до прикладу, текст самої Крилової. Ось як вона описує перебуван-
ня О. Довженка у Варшаві, роботу в Українському представництві: «Немало 
заважали йому в цій справі таємні поліцейські агенти, всілякі жандармські 
шпигуни, які стежили буквально за кожним його кроком. Ховаючись за рога-
ми сусідніх будинків або маскуючись під випадкових перехожих, що байду-
же простують вулицею, вони постійно чатували біля входу в представництво 
і ходили назирці за Олександром Петровичем по вулицях. Але, кмітливий, 
сміливий, спритний, він вислизав від переслідувачів, як риба, яку ловлять го-
лими руками. <…> Образно, з тонким гумором розповідав Олександр Петро-
вич товаришам по роботі про свої “пригоди”» 130 

Ото ж то й воно, що «образно». Відтак накажете ці билиці-небилиці 
сприймати за документ? Це те саме, що за такий же документ приймати листи 
Довженкового кумира – Миколи Гоголя – до «мамєнькі» (інша річ, що вони 
багато чого говорять про їхнього автора). Розповідь про «шпигунів», які ні на 
секунду не випускають з поля зору дипломата Сашка Довженка, це, вочевидь, 
чистісіньке кіно, витримане в авантюрному жанрі, який був досить популяр-
ний у 1920-х роках. Любов до цього жанру сам Довженко виявив у своєму 
повнометражному дебюті – фільмі «Сумка дипкур’єра», –підкресливши це й 
тим, що сам зіграв одну з ролей. 

Набагато інформативнішим є, на мою думку, інший текст, який подає 
Р. Корогодський у своїй книзі. Ідеться про лист Олександра Довженка до ак-
триси Олени Чернової (про неї – далі). Його не датовано, одначе немає сум-
ніву (оскільки мовиться про роботу над фільмом «Арсенал»), що це 1928 рік. 
Він пише: «Она [Варвара Крилова. – С. Т.] приехала совершенно неожиданно 
после полугода молчания. Две недели огромные костыли стояли передо мною 
как жуткие призраки [звернімо увагу: блискучий і цілком експресіоністичний 
образ; костури постануть потім і в самому “Арсеналі”. – С. Т.]. Я натыкался 

129 Корогодський Р. Довженко в полоні. С. 103.
130 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. С. 144.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



80

на них на каждом шагу. Я боялся прикасаться к вещам. Мне казалось, что от 
прикосновения они будут ломаться и деформироваться. Моя комната стала 
маленькой, тесной. А на кровати лежала моя жена Варя. Жалкая, измученная. 
Это был глубочайший абсурд, какой я когда-либо чувствовал в жизни. Мне 
хотелось выбежать на улицу и кричать громко: “Нет, это не она, она была со-
всем другая”. Несчастье разлилось как туман в моей комнате. 

Мне было бесконечно жаль эту хорошую женщину. И ужас был в том, что 
мне ее было жаль. И многое другое. Ах, Олеся, милая моя мятущаяся девочка, 
какими словами и как говорить об этом. Любовь – не Жалость, долг, обязан-
ность – да. А жизнь? <…>

У нее умирает мама в Житомире. И она уехала скрасить ее жизнь ли, 
смерть ли. Бедная Варя. Она написала мне письмо. Она благодарит меня за 
то, что был я нежен и внимателен. Решила, что не будет писать мне больше. 
Потому что жизнь била ее карту и потому, что я должен быть ничей. Бедная, 
бедная Варя. Она героически создавала себе милые противоречия в жизни, 
пока несчастье не внесло жуткое противоречие в ее жизнь» 131. 

Останні рядки і є ключовими. Вочевидь, Варвара Крилова належала до 
людей, які справді надто ускладнюють своє життя різними умовностями 
і власноруч виробленими правилами. Щось було в їхньому житті таке, що 
дійсно не тримало їх міцно одне біля одного. Бо ж інакше якою виглядає по-
ведінка Довженка: він покинув дружину в такому стані. Одначе його не му-
чить совість, він охоче приймає тезу про те, що мусить бути «нічиїм» (пере-
казуючи це іншій жінці, якій хотів би належати). При цьому наголошує: «Ни 
трусом, ни мерзким человеком я никогда не был». Якось не віриться, що вся 
справа в тому загадковому «білому офіцерові». І все ж чомусь О. Довженко 
був вільним у тому шлюбі від моральних зобов’язань, а головне, так само вва-
жала і його дружина – це єдина констатація, яку сьогодні можна дозволити 
собі. Можливо, із часом віднайдуться нові свідчення чи документи, тоді й від-
криється загадка.

Тим часом «після трагічної розлуки з дружиною поруч з ним опинилась 
жінка, з якою робилося йому чимдалі порожніше й байдужіше. Треба було 
рвати усе заразом» 132. Про кого йдеться? Відомі два романтичні захоплен-
ня митця того часу. Перше – Іда Пензо, балерина, яка зіграла в Довженко-
вому фільмі «Сумка дипкур’єра» (роль балерини, тобто її взяли в картину 
як типаж). Про цей, сказати б, «напівроман», можна прочитати у творі Юрія 
Яновського «Майстер корабля» (писався впродовж 1927–1928 рр.). Звичай-
но, це не мемуари, одначе тут досить точно (про це трохи далі) описано реалії 
і самого кінематографічного життя Одеси, і любовних почуттів, які спалахну-
ли в магічному трикутнику: двоє чоловіків (Довженко і Яновський) та жінка 
(Пензо). 

«Біля вікна сиділа жінка – білоголова, стрижена, в англійській блузці, по-
клавши довгі ноги на стілець перед собою. Вона палила, дмухаючи в вікно, 
і ледве подивилась на мене. <…> З нею мені захотілося погуляти по вулицях, 
міцно притиснувши до себе її лікоть. Вона трималася так, ніби їй шлейф не-

131 Корогодський Р. Довженко в полоні. С. 98–99.
132 Марьямов А. Александр Довженко. Москва, 1968. С. 51. 
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сли пажі», – так описує автор героїню роману на ймення Тайах (тут усі імена 
мають романтичне забарвлення), і ця «фотографія» фактично повністю збі-
гається із прототипом: досить передивитися епізоди «Сумки дипкур’єра» за 
участю І. Пензо. 

Прототипом іншого романного персонажа – режисера Сева – є сам До-
вженко. 

« – Провалили картинку, Сев? – сміюся я.
– Іще й як провалив. З музикою і барабанами, – регочеться мій друг і луна 

йде коридорами, як у лісі [коли говорити не про романні, а житейські обста-
вини, то мовилося про дебютний Довженків фільм, короткометражну коме-
дію «Ягідка кохання». – С. Т.]. – Зате я тепер не провалю і не злякаюсь».

Далі, до речі, розмова про море, яке Сев дещо несподівано порівнює з жін-
кою: «Море – це розпутна красива жінка, яка хвилює більше за всіх цнот-
ливих голубок. Ця жінка лише збуджує жагу, вашу шалену пристрасть. Як 
перша знана жінка, вона ввижається вдень і вночі. Задовольняє один подув 
пристрасті, але викликає два інших. Ви бачите, що вона брудна, оця ваша лю-
бов, вона іноді дурна й жорстока, але ніяка красуня в світі не дасть вам стіль-
ки насолоди, бо вона є і залишається першою жінкою, першою любов’ю».

Оскільки у «Майстрі корабля» надто багато збігів із реальністю як такою, 
то можна запідозрити, що й тут письменник «близько до тексту» відобразив 
один з монологів О. Довженка. Хоча ніякій перевірці це не піддається. Від-
значу тільки, що йдеться про «першу жінку» і першу любов, яка була «бруд-
ною», «дурною і жорстокою». З огляду на те що трапилося в житті, може, слід 
запам’ятати ці слова…

А далі в романі про те, як Сев і Редактор закохуються в Тайах, цю чарівну, 
загадкову жінку й балерину.

«– Ви танцювали, як єгиптянка – наче жагуча пристрасть текла в вас.
Тайах весело сміється і лукаво поглядає на мене і на Сева. Вона дуже стри-

мана і холодна взагалі, а коли сміється – робиться близькою. Для всіх людей 
в неї холодний погляд і професійна усмішка балерини – одним ротом, білими 
зубами.

– А взагалі ви нагадуєте прекрасну мавпочку, – додає Сев серйозно, – вона 
гризе горішок на дереві і влучає нас звідти горішком.

– Монкі (Monkey), – інформую я, – так звучить це англійською мо-
вою. <…>

– Ви якісь дивні люди, – сказала Тайах, – нічого подібного я не бачила у 
себе на півночі. Я почуваю вашу молодість, як морське повітря».

І далі: «Троє голів укупі, три перемішаних дихання, троє рук разом (Сев 
поклав і свою руку на наші), сутінь кімнати, дружба, до якої увійшла жінка 
повноправною серединою. Цю групу можна вирізьбити на піраміді, бо вона є 
синтез і натхнення. Тишу перекласти на камінь, і вона буде тремтіти в напру-
женні. На неї падатимуть тіні подій, але вона вічна. Троє голів укупі!». 

Чисте, романтичне кохання – чи ж не після «дурного й жорстокого»? 
Принаймні така думка з’являється, коли читаєш ці рядки, де персонажі рома-
ну почуваються справді юними, зовсім не дорослими й нецинічними:

«Ми рушили йти додому і зустріли в порту Тайах. Вона тримала капелюх, 
і її золоте волосся куйовдив вітер. Одежі на ній наче зовсім не було – так ві-
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тер дмухав на легку тканину. Ми взялись за руки і потягли Тайах за собою на 
мол. Це було веселе біснування. Ми щось кричали, вибігши на мол, і були, 
як паруси, що кожної хвилини можуть знятися в повітря і попливти один за 
одним у радісну морську безвість. Тайах щось співала, але хрипливі нотки 
почувалися в її голосі, немов хотіло прорватися ридання. Вона кинулася мені 
на шию і жагуче поцілувала в губи, притулившися всім тілом. Потім вона по-
цілувала Сева…».

Хто не знав замолоду подібних відчуттів, той не був молодим. Романтич-
на піднесеність, чистота помислів… «Були молоді, гарячі, здорові, – читаємо 
у спогадах Миколи Бажана, – але не можу згадати, щоб бодай коли-небудь 
були захоплені ми темами статевими, щоб хоч коли-небудь балакали ми про 
ці найінтимніші сторони юнацького нашого життя. Не тому, що сторонилися 
один одного, ховалися з цим один від одного. Сашко і Юра були красивими 
людьми. Дівчата й жінки не обминали їх своєю увагою. Але ця увага не могла 
розхитати їхньої внутрішньої, органічної, якоїсь дуже простої і дуже мужньої 
цнотливості, стриманості, скромності, священної поваги до жіноцтва, до Ві-
чної Жіночості, по-гетевськи глибоко відчуваної і Довженком, і Яновським. 
Тому всілякі теми, які могли б принизити священність теми жіночості, були 
просто неможливі на нашій “лужайці”…» 133. 

Ось такий моральний кодекс, ось таке ставлення до жінки. У романі 
Ю. Яновського все це відбито доволі докладно.

«– Монкі, ви мене любите?
– Слово честі, не знаю, Сев. Коли ви мені кажете про ваші почуття, я хви-

лююся, але в мене немає страху. А коли любиш, то, кажуть, – боїшся. Страх і 
млость.

– Я мовчу, – каже Сев, спалахнувши всією своєю гордістю.
– Ви розсердились? Трохи зачекайте. Я вас ніколи не забуду. За все моє 

життя тільки ви та редактор володієте моїми думками. Ніколи ніхто так до 
мене не ставився. Всі в першу чергу пропонували мені ліжко. Я вже почала 
була забувати, що може бути на світі самостійне життя, міцна любов, яка не 
боїться жертви. Світ я уявляла сласним тягучим мужчиною, що трощить мої 
кості і зникає на ранок, випивши зі мною келих моєї сили і моєї крові. <…>

– А коли б я попросив зараз вашої руки і повів би до себе назавжди? Коли 
б я поніс вас… 

– Не треба, Сев. Відповіді в мене немає…» 
Напевно, так воно й було в житті. Або так, як наприкінці роману, коли 

жінка, у відповідь на вимогу нарешті обрати когось одного, відповідає: «Я ви-
бираю обох». І, зрештою, залишає їх.

Одеський історик кіно Георгій Островський (1930–1996) дослідив біо-
графічну основу «Майстра корабля» 134. Він установив, що там багато точно 
відтворених деталей і життєвих ситуацій. Навіть те, що Іда Пензо справді ви-
конувала одну з партій в балеті «Йосиф Прекрасний» (а до того працювала 

133 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. С. 184.
134 Островський Г. Все, що залишилось… Або авторський спогад про ліричний 

роман. Патетичний фрегат. Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літера-
турна містифікація. Київ : Факт, 2002. С. 187–231.
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в Большому театрі в Москві) і що її балетну героїню звали Тайах. До речі, 
у сценарії «Сумки дипкур’єра», написаному Мойсеєм Зацем і Борисом Ша-
ранським, «взагалі не було ніякої балерини; у фільмі ж О. Довженка з написа-
ми і редакцією Ю. Яновського виникла головна роль – очевидно, спеціально 
для І. Пензо, прими-балерини Одеської державної опери». 

Більше того, Г. Островському вдалося розшукати – після чималих склад-
нощів – Пензо, яка жила в Москві (вона помре вже потім, у липні 1992 р.). 
«Ви не могли знайти мене: я все життя сиділа», – сказала вона. І перераху-
вала чорні сторінки своєї анкети. Спершу її доправили в концтабори як дру-
жину відомого кінооператора Володимира Нільсена, того самого, що зняв 
улюблені фільми «вождя всіх народів» «Веселі хлоп’ята» і «Цирк» й одначе 
загримів у місця «не столь отдальонниє» (де й загинув). Потім війна, фронт, 
де вона створює театральний ансамбль. Нове одруження і – знову табори. 
Доволі типова біографія радянського інтелігента (до речі, батько І. Пензо 
був італійцем)…

Г. Островський наводить цитати з листа І. Пензо. «Я ніколи не забуду 
першої зйомки фільму. На ній був присутній, крім Довженка, і Яновський. 
Я за своїм розумінням вважала, що коли кіно німе, то грати треба пошепки. 
Пам’ятаю, як реготав з мене Довженко. Юра також, а коли я, образившись, 
сказала, щоб вони йшли під три чорти, що я прима-балерина, а не зірка екра-
на, то обидва збентежились, і Довженко почав серйозно мені пояснювати, як 
треба вести сцену і бути природною». Щоправда, відзначає, що О. Довженко 
на той час ще не вмів працювати з актором. «Ми, наприклад, знімали сцени, 
репетируючи їх лише перед зйомкою. А зі мною, початкуючою актрисою, це 
було неправильно. Я навіть більш-менш сценарію не знала. Чи він вважав, 
що знання сценарію справі не зарадить, чи це було його ставлення до актора, 
судити не берусь, але ніяких попередніх читок не було…». 

Із цього приводу Г. Островський правильно зауважує, що сценарію як та-
кого й не існувало, оскільки О. Довженко ґрунтовно переробив той, що був 
запущений у виробництво, – авантюрно-пригодницьку «фільму». Та й хто у 
ті часи знайомив актора із сценарієм? Особливо якщо зважити, що сценарії 
були більше схожими на технічний план зйомок. 

Отже, роман (чи напівроман) з Ідою Пензо був скороминущим, хоча й за-
лишив доволі яскравий слід у мистецтві: і у творі Ю. Яновського, і у фільмі 
О. Довженка бачимо образ жінки, чий духовний і тілесний силует є виразним 
і типовим для тієї доби, коли жінки почали боротися за свою незалежність, 
самість. 

Не менш яскравий роман з іншою учасницею зйомок «Сумки 
дипкур’єра» – Оленою Черновою (виконала маленьку роль покоївки бале-
рини). Більше того, порівняно недавно стали відомими листи Олександра 
Довженка до актриси (один з них уже цитувався вище). Видрукувані 135, 
а потім і прокоментовані Романом Корогодським (у його книзі «Довжен-
ко в полоні»), вони справді являють собою надзвичайно цікаву сторінку в 
житті митця. 

135 18 листів Довженка про кохання. Публікація Р. Корогодського. Культура і 
життя. 1996. 21 листопада, 4 грудня.
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Московський кінознавець Ірина Гращенкова, яка й зберегла листи, описує 
Олену Чернову так: «Навіть у найнепомітнішій ролі не помітити її було не-
можливо. Тонке, одухотворене обличчя, тендітна, елеваційна статура, золоте 
пасмо волосся… У роботі поєднувалися дві головні пристрасті – до музики і 
кіно.

У 20-му році приїхала з Баку до Москви. Вдень – секретар у Держбанку, 
а вечорами в “Уніоні” – піаністка оркестру… Стала зніматися – в Москві, 
Одесі, Грузії. Георгій Мдівані, що став чоловіком Олени, написав сценарій 
комедії “Моя бабуся”… Олена зіграла головну роль, віддаючи їй своє лі-
рико-комедійне обдарування, пластичну виразність, красу. Пізніше наро-
дилася донька, важко хвора, сім’я розпалася, і Олена Михайлівна вже не 
знімалася» 136. Одначе з кіно не пішла, до війни працювала «актрисою по 
озвученню». Під час війни – на фронті, коректором в армійській газеті. По-
тім контузія, кілька операцій… По війні її годувала музика, робота піаніста, 
акомпаніатора, концертмейстера театру мініатюр, театрального училища. 
Одного разу познайомилася з І. Гращенковою. І якось вручила їй пожовклу 
папку зі словами: «Тут листи Сашка Довженка до мене і його малюнки. Не 
дайте їм загинути». Кінознавець відкрила папку тільки після того, як Олена 
Михайлівна відійшла в кращі світи. Уже ні про що не можна було запитати. 
Як жаль…

В особистій бесіді зі мною пані Гращенкова розповіла, що Солнцева, ді-
знавшись про існування листів, побажала ознайомитися з ними. Згоди не 
отримала. Надто сильною була підозра в тому, що Довженкова вдова випалю-
вала весь простір навколо образу свого покійного чоловіка – з усіх жінок для 
нього мала існувати тільки вона. Одначе ж так не було. 

Літературний рівень епістолярних текстів високий, а це засвідчує, що вже 
1928 року (листи не датовано, крім першого, – від 5 січня, проте ця та ряд 
інших деталей указують на час написання) митець писав цілком професіо-
нально. А головне – листи дозволяють скласти портрет художника і його сві-
тогляду…

І це листи високого чуттєвого, еротичного змісту. Починаючи з найпер-
шого, написаного в Києві на початку січня. «Сегодня я, кажется, снова лягу 
спать с Вашей карточкой в руках. Моя маленькая, хорошая девочка. Прости-
те мою нежность. Где Вы, Олеся? Поправилась ли Ваша ножка? Я всю дорогу 
думал о ней, хотелось ее согреть и приласкать» (подальші цитати за публіка-
цією листів, здійсненою самою Іриною Гращенковою: «Ты мой единственный 
праздник», Москва, Кіногільдія, рік видання не вказано).

З наступного листа: «А Вы знаете, когда я особенно почувствовал в Вас 
чуткого друга и художника-девушку? Вы думаете, когда ласкал Вас со-
нную. Нет, Олесенько. Тогда я был просто счастлив. Это было после про-
смотра “Звенигоры” – когда Вы ничего не хотели о ней сказать. Я знал, что 
Вы больше, чем поняли – Вы почувствовали в фильме и во мне художника: 
ведь Звенигора это я, парадоксальный, мечтательный, порою буйный, и тре-
пещущий от острого ощущения противоречий и ритма всех времен. В душе 
я тогда поклонился Вам. Страдал я тогда очень сильно, мне хотелось быть 

136 Корогодський Р. Довженко в полоні. С. 76.
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только с Вами наедине. Меня сжигало желание рассказать Вам одну удиви-
тельную вещь, которую я осуществляю. Я хотел, чтоб Вы еще больше при-
няли мой мир. И хотелось мне в тот вечер, Олеся, целовать Вас. А говорил 
я совершенно неинтересные вещи, был скучным и серым» (с. 3–4). А завер-
шення листа цілком поетичне, у дусі, сказати б, експресіоністської поетики: 
«А ветер под окном – молчи! А ветер в отповедь – потом! Душно мне, душно. 
Губы высохли, как раны. Знаешь Ты, где межи для души? Нет. Я знаю. Их нет. 
Молчу. Я никогда Тебя не забуду» (с. 4).

«Ваши письма, Олеся, для меня огромная, ни с чем не сравнимая радость. 
Я не говорю, что не мог бы жить без них, но я знаю, что забудь вы мне написать 
несколько дней, жить стало бы темно и тяжело. Вы, Олеся, мой единственный 
праздник. Олеся, при мне можно убить человека, и я не моргну глазом. Уби-
вали и меня раза три-четыре, и я тоже не моргал. Но я мог бы заплакать сей-
час, если бы Вы вдруг встали передо мною. Не от горя и, быть может, не от 
радости, а от бесконечной к Вам нежности». 

«Привык думать о Вас, Олеся. Мой странный, вечерний, тайный друг. Це-
лую Ваши милые пальчики без когтей. Это первые руки в жизни, которые 
я люблю. Нежно обнимаю Вас и целую Ваше сердце. Очень странно, поче-
му я ни разу не обнял Вас в Москве. Олеся, неужели я Вас ни разу не об-
нял?» (с. 4). 

Нагадаю, у ті дні й місяці О. Довженко писав не тільки листи, але й 
сценарій «Арсеналу». Іноді ці писання сходяться в одному тексті, що за-
свідчує те, наскільки інтимним був процес творення сценарної прози. «Спо-
койной ночи, моя далекая и близкая маленькая девочка. Несу Вас на руках. 
Улыбаюсь Вам. Олеся. Олеся, мне пришла в голову совершенно странная 
мысль. Мне кажется, Вы мне сегодня играли, вот почему у меня горел мозг. 
А сейчас пылает лицо.

Тридцать кадров – на три надписи.
1/ БУЛО У МАТЕРИ ТА ТРИ СЫНА…
2/ БУЛА ВОЙНА
3/ ОЙ НЕМА У МАТЕРИ ТА ТРИОХ СИНИВ…….. [так у тексті. – С. Т.].
Правда, просто до ужаса……….
Я смотрю на любимую карточку, а она на меня… ОЙ БУЛО, ОЛЕСЮ, 

У МАТЕРИ… ОЙ НЕМА, НЕМА… ТРИОХ ОРЛИВ. И вижу – Вы все по-
няли. И слушаю я с Олесей вдвоем во всем мире музыку, большую как море, 
как века. В огромную степь воткнули ржавый штык.

ОТЧЕГО ЗАРЖАВЕЛ ШТЫК, МАМА?
Кровь же орлиная.
Слезы ль твои.
Будьте здоровы, Леля – Олеся. Еще немного времени. Переступлю я через 

последние проволочные заграждения.
И громко крикну: Тебе
Олеся
Я» (с. 5).
Як бачимо, образний ряд «Арсеналу» формується не без участі емоцій 

та почуттів, що покликуються любовними переживаннями. Та сама музика, 
а відтак і ритм, про що пише О. Довженко, накладаються на образи фольклор-
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ного, думного походження на кшталт «Було у матері…» – усе це з’явиться 
потім у завершеному фільмі, який вийде на екрани 1929 року. 

Листи виказують і мистецькі, власне професіональні уподобання їх авто-
ра. «Я не рисовал уже два года и все забыл. Солнышко Олеся. Есть у меня 
к Вам просьба: <…> пойдите в Щукинский музей и посмотрите картины 
ГОГЕНА. <…> Подумайте о жизни, вспомните меня, наши хорошие встре-
чи и напишите мне хорошее письмо. <…> Снова начал страдать по ночам. 
Электричество гаснет в 3 часа. Сценарий подвигается с трудом» (с. 6).

Нагадаю: режисер писав сценарій у готелі. Стіни готельного номера 
О. Довженко пообвішував різними гумористичними гаслами. Деякі з них 
він відтворює (українською та російською мовами) для О. Чернової. До 
прикладу: 

«Когда вы смотрите, это еще не означает, что вы видите.
ДУМАЙТЕ.
ДУМАЙТЕ, ХЛОПЦІ, ДУМАЙТЕ. <…>
Написавши 10 кадрів, не думай, що заробив 40 карбованців.
Краще одрубай собі руку.
Жаль, что матери многих сценаристов не сделали своевременно абор-

та. <…>
Даже великому шепелявому не по дорозі з Великим Німим.
Великий Немой развращает слепых: они воображают себя зрячими.
ДУМАЙТЕ.
Улыбайтесь. Не забывайте улыбаться.
Олеся, вот видите, какие штучки. Это все лозунги. Они у меня в номере 

развешаны по всем стенкам как плакаты. А на дверях с внешней стороны я 
вывесил плакат такой:

“Стучать 24 раза. Если я не отзываюсь сразу, значит я:
а) работаю
б) думаю
в) отсутствую
г) сплю
д) умер
е) отдыхаю”» (с. 6–7).
Гасло «Усміхайтеся» – головне. Одначе й це не дуже допомагає. Крім того, 

«Олесечка, водки я не пью совсем. А вот курю, брат, много, так много, что 
просто страшно делается, я же не говорю, что противно. И курю. И никак не 
могу бросить. Нечем заменить, детка. И некому сдерживать».

Судячи зі змісту листів, Чернова ставилася до почуттів Довженка з пев-
ною обережністю. Це примушувало режисера додавати «епістолярних обер-
тів». «И когда я прочел в Твоем письме, что мой портрет показался Тебе 
чужим и вымышленным, мне стало больно и страшно. Ибо я знаю, что это 
только портрет. И что я сам, я, Олеся, жив и близок и дорог Тебе в каждом 
твоем воспоминании. Что для меня Ты стала нежной и лиричной Ты стала 
для меня, моя близкая чуткая Леся» (с. 7). І далі: «И я, я не верю ни одному 
Твоему слову о том, что ты злая и нехорошая девушка. И если бы Ты написала 
мне сегодня, что Ты отдалась потому-то и потому-то кому то там, я не пове-
рил бы Тебе. Я вспоминаю сейчас каждое Твое слово и каждое Твое движение, 
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полное почти суровой сдержанности. И я тогда уже знал, что жизнь заставля-
ет Тебя прятать под всем этим настоящую Олесю» (с. 7).

Він угадує її, справжню, ідентифікує – під іменем Олеся. «Это имя для де-
вушки, человека с большою стыдливою душой, моя родная Олеся. <…> Нет, 
я не выдумал Тебя. Ты есть и живешь где-то для меня. И за это все в душе 
сама говоришь: милый, милый, родной мой Сашко, помоги мне, Саша. <…> 
Это Ты, Олеся. Это Тебя я люблю. Олеся, я люблю Тебя. Олеся, я буду Тебя 
любить. Ты моя, Олеся» (с. 8).

О. Довженко наголошує, що це він так назвав її, Олену. Олеся, так… І щось 
нагадує цей потік пристрасних і водночас цнотливих слів. Ну так – розмову 
Олесі й Василя з кіноповісті «Україна в огні», яку він напише через роки, уже 
в літа війни:

«– Так тебе зовуть Василь?
– Так.
– Василь, Василик, а я Олеся. Поцілуй мене, Василику. Я така щаслива.
– А чого ти плачеш?
– Ні, я не плачу. Так мені гарно.
– Рідна моя. Чого ж ти плачеш?
– Це ж ти плачеш, Василику. Ти не забудеш мене?» 
Ті самі інтонації. І майже ті самі слова. Емоційна пам’ять про пережите – 

більше в уяві, аніж наяву. Утім, зазвичай любовні романи й відбуваються 
більше в уяві, фантазії – плотського, реального в них завжди значно менше. 
Олеся Чернова із часом не зникла, не розчинилася в часі і просторі, вона во-
скресла в центральному жіночому персонажі повісті, який приніс його автору 
стільки горя.

І знову й знову безперервний потік ніжності: «И как бы я хотел, чтобы 
заснули у меня на руках. Вы же такая маленькая, Олеся. И Вам тяжело от 
сознания необходимости каждую минуту быть сильной. И Вы очень нежная. 
Я увидел это впервые, когда Вы заснули у меня на кровати. Вас очень мало 
ласкали в жизни и мало были с Вами человечны. <…> Ах, Олеся, родная моя, 
разве ты думаешь, я не чувствую, как неудержимо тянется ко мне Твоя душа, 
как хочется Тебе раз хоть всем своим существом прижаться к человеку. Разве 
не чувствую, что Ты живешь мной. И я, и я, Леся, живу Тобою. Помнишь, 
я писал Тебе, Ты мой единственный праздник» (с. 16–17). 

Як бачимо, вражаюче ніжні листи. Те саме, про що говорила Тайах із рома-
ну Ю. Яновського: таке ставлення до жінки є рідкістю. Навіть звернення «ти» 
написано з великої літери. Ясна річ, традиції високого кохання, яке, до речі, 
у селянського сина виховане не тільки читанням (хоча це, звичайно, позначи-
лося; зокрема й читання епістолярій російських класиків), але й побутовою 
мораллю українського села: жінку ставили доволі високо.

І, можливо, саме ці традиції позначаються на таких рядках: «Олеся, по-
чему меня нет! Ушел Ваш бывший м. [тобто “муж”, чоловік. – С. Т.]. У меня 
хуже. Потому и тяжело. Я Вам рассказывал, кажется. Эх, Олеся, много видел 
и много отчаянных вещей знаю» (с. 18). Останні рядки, вочевидь, про ситу-
ацію із дружиною Варварою. «Отчаянные вещи», про які знає Довженко, – 
ні, там таки справді було щось надто темне і складне. І так хочеться комусь 
пожалітися, до когось приголубитися: «Я очень жестокий человек, крепкий 
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и немилосердный в работе, а в жизни иногда так хочется пожаловаться, так 
хочется, Олесенька. А некому, подушке разве или бумаге» (с. 18). 

Місцями образність карикатуриста і водночас – щось гоголівське, допо-
внене новітньою експресивною лексикою. «Лезут ко мне всякие люди. Из 
голов у них идет пар тяжелых мыслей. У них заплетаются языки. И онучи 
их неудачных хождений сохнут у меня над столом и над кроватью…» (с. 7). 
Знаєте, це схоже на сучасну анімацію – смілива, фантасмагорична розмитість 
контурів, які стрибкоподібно змінюють масштаб і переростають у щось інше. 
Не випадково ж Довженко хотів починати з анімації-мультиплікації (про це 
попереду). 

А ще – це образність першої третини минулого століття. Цей трагізм ро-
зуміння того, що людина залежна, підконтрольна, керована, що в ній самій 
немає стрижня, що вона часто є безвільною лялькою, якою водять над теа-
тральною ширмою чужі, хоча і владні руки.

Як приклад, наведу знамениті рядки з «Пустотілих людей» Томаса Еліота, 
у російському перекладі Віктора Топорова:

Мы полые люди,
Мы набивные люди,
Труха в башке,
Как в мешке. Увы!
Наши засушенные голоса,
Если шепчемся,
Безотносительно голосят,
Как ветер в сухой конопле,
Как шаги крысят
По стеклянному бою в погребе, где ни капли.

Бесформенный контур, бесцветный контур,
Парализация силы и неподвижность жеста;

Кто переправился не отводя глаз
В сопредельное Царство смерти,
Да помянет нас – если он вспомянет нас –
Не как буянов,
Но как болванов –
Как набивных болванов 137.

Це написано 1925 року… «Господи, сколько химер <…>, сколько бессонных 
ночей и невероятных построек, – пише в листі до Чернової Довженко. – 
Кто я? Прозрачный человек со светящимся мозгом? Мудрец или мальчик? 
Может, я выдумал Вас» (с. 9). 

Нічогенький образ, чи не правда? Прозора людина з мозком, що випро-
мінює світло. Відчуття незахищеності, відчуття того, що ти просвічуєшся на-
скрізь. А відповідно й інший (інша) – чи ж не привид, не мана? І видається 

137 Элиот Т. С. Полые люди. Санкт-Петербург : Кристалл, 2000. С. 83–84.
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іноді, що це хвороба, стан якоїсь невагомості: «<…> даже когда я лежу в своей 
давно одинокой комнате, я почти никогда не бываю похож на больного. Даже 
наоборот, я пополнел, у меня окрепли мускулы. Но верхняя часть тела у меня 
будто отравлена какими-то ядовитыми парами. А голова болит так жестоко, 
что сегодня ночью я плакал».

І далі: «Это не было малодушием – мне вдруг стало жаль себя. Может 
быть, этому способствовало еще и то, что этой ночью не было электричества и 
я пролежал в темноте многие часы, причем по комнате бегало много больших 
крыс. Дело дошло до того, что я встал и положил на пол свои булку и ветчину, 
чтобы они кушали и не бегали. Но и это не помогло. Они, подлые, похватали 
куски и потащили в свои щели. Причем булка застряла в щели, и они с пол-
часа не могли ее туда втащить. Тогда я встал снова и, изучив положение дел, 
разломил булку на части и позапихал в щель вместе с ветчиной. Расчет ока-
зался безукоризненным: я больше часа прислушивался к ним, вглядываясь в 
темноту, но крысы уже не вылезали. А голова болела, и было мне жарко, вот я 
и завыл в подушку» (с. 11).

Пацюки (еліотівське «наши засушенные голоса … как шаги крысят») – 
майже неодмінний атрибут страхіть у мистецьких сновидіннях ХХ ст. Мате-
ріалізація жаху від того, що світ нічний, світ підпільний вторгається в наше 
життя. І нікуди від того сховатися, нікуди – немає такого помешкання, такої 
«хати і кімнати»…

«Мой маленький суровый друг, Вы знаете, сколько комнат я переменил 
за последние годы? Страшно похожие, Олеся, родная. И кажусь себе я в них 
одиноким и холодным. А не люблю я холода больше всего на свете. Эта ком-
ната ужасная. Не прошло еще двух часов, как я в нее вселился. Почти два 
часа прислушиваюсь к каким-то странным и удивительно невероятным зву-
кам. Откуда доносятся они? Иногда они затихают на несколько минут, по-
том снова повторяются. Этим они обнаруживают свое, так сказать, животное 
происхождение. Несомненно, это не голоса обитателей соседних номеров. 
Обитатели, точнее обитательницы, ругают неудачные па своей подруги и по-
смеиваются балетными голосами. По-видимому, их там много. Они успели 
уже поговорить о моем темно-коричневом загаре и неприятном выражении 
лица. Видели меня в коридоре. Возможно, они скоро уйдут или уснут. А зву-
ки в комнате все звучат. Больше всего они напоминают дыхание невиди-
мого больного. Это паровые трубы. Слава Богу, это только паровые трубы. 
В жизни не слышал таких труб. Я привыкну к ним, Олеся, к чему только не 
привыкаешь» (с. 12).

Що це нагадує? Почасти Франца Кафку. Почасти сюрреалістичні образи. 
Мені особисто останні пасажі нагадали ще й відомий фільм американських 
режисерів братів Коенів «Бартон Фінк» (1991). У ньому оповідається про 
сценариста, якого запрошують працювати в Голлівуд (дія відбувається в 1930-
х рр.) і поселяють у готель. Далі майже так само – незрозумілі звуки-згуки, 
поява сусідів і відчуття страху. Від чого страх? А від того самого – від незри-
мої присутності Іншого. Пояснюючи своє розуміння сутності світобачення 
Ф. Кафки, сучасний філософ пише: «У безпечному, коли хочете, нормально-
му сновидінні той, хто бачить сон, ніколи не виявляється у ролі того, хто ба-
чить, він ніби не має зовнішніх для себе кордонів. <…> Інша річ – страшний 
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сон, кошмар, нічний страх. Сновидне Его виявляється, піддаючись сильній 
атаці з боку сновидного змісту. <…> Коли я видимий, або коли мене виявля-
ють у якості того, хто бачить (а видимий я тоді, коли моя сила бачення стає 
залежною від сил Зовнішнього, того, що атакує мене), я видимий увесь» 138.

Цей страх, вочевидь, наявний і в Довженка. «Прозора людина із мозком, 
що світиться» – ось у чому страхіття. Тебе бачать наскрізь… Звідти розповіді 
(вищецитовані) про польських шпигунів, які буквально виснуть на кожному 
кроці. Погляд Іншого затримується на собі, перетворюється на страхітливі 
образи. У «Сумці дипкур’єра» цей психологічний стан так само виявляється. 
Зокрема і в образі кочегара, якого зіграв сам Довженко. Постійне стеження 
однієї команди (детективів, які полюють за портфелем з радянською ди-
пломатичною поштою) за іншою (матросів, які так само пантрують шпигів) 
і є, власне, внутрішнім сюжетом стрічки. Здається, досі цю стрічку з такого 
погляду ніхто не розглядав, а даремно. Там це простежується, там це є – у цьо-
му й виявляється авторський компонент жанрової стрічки. Взаємне просві-
чування: як часто ми бачитимемо це потім у кіно! Екранування, виведення на 
зовнішній екран наших сновидінь, фантазій, внутрішнього світу – у цьому й 
розкривається головніша функція кіно. Не випадковим є той збіг у часі на-
родження екранного мистецтва і психоаналізу Зиґмунда Фрейда, на що так 
часто звертали увагу.

Сліди психічної травми… Найпевніше, унаслідок перебування під арештом 
наприкінці 1919 року. Саме тоді міг з’явитися цей комплекс «просвічуванос-
ті». Альфред Хічкок зізнавався, що багато що в його творчості є похідним від 
маленького епізоду в дитинстві, коли, за намовою батька, поліцейський за-
крив його в тюремній камері. Лишень на п’ять хвилин… Одначе цілого життя 
не вистачило, аби вичавлювати – через посередництво фільмів – отой страх. 
А Довженко провів у концтаборі місяців зо два. І це залишилося у свідомості 
назавжди. У фільмах і літературних текстах (епістолярій не є винятком) так 
само.

Ф. Кафка стверджував, що «предмети фотографують задля того, аби ви-
гнати їх із свідомості. Мої історії – своєрідна спроба заплющити очі». Або – 
екранувати страхи за закритими повіками. Гасне світло, заплющуємо очі й 
занурюємося у … фільми. Що пам’ятаємо ми од віку, який проминув? Переду-
сім те, що лишилося на кіноплівці, – ця думка артикулювалася не раз: саме в 
такий спосіб ми прагнемо очиститися від демонів нашої свідомості…

СОЛНЦЕВА ЙОГО ПОЕЗІЇ

Любовний роман (як бачимо, здебільшого у формі епістолярії) з Оленою 
Черновою добігав кінця. Робота над «Арсеналом» – уже не сценарієм, а філь-
мом, так само. Давалась картина важко. «У меня болит грудь, – жалівся режи-
сер, – у меня болят челюсти. А номер, в котором я живу, такой неприветливый 

138 Подорога В. Выражение и смысл. Москва, 1995. С. 389.
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и чужой, что я не могу на столе поставить Ваш портрет, и я только иногда 
вижу его, как на свидании. <…> Потому что надо прожить половину года в 
номерах, надо сжигать самого себя на огне и придти к желанию перекрасить 
волосы в 33 года, чтоб не смеяться над воспоминанием старых смешных слов. 
Они появляются так редко и так некстати. АРСЕНАЛ, АРСЕНАЛ, мне снова 
суждено считать пули на твоих стенах.

Прости мне мою девушку. Я никогда не изменю Тебе, как не изменял ЗВЕ-
НИГОРЕ. Звени, звени моя гора. Вспомните хоть одну нашу тихую и про-
стую встречу, Леся» (с. 15). 

І – «Вы пишете, что мой портрет уже кажется Вам далеким и чужим, как 
забытая идея или сон. Я посмотрел на него, и мне он тоже показался дале-
ким и призрачным, как сон. <…> Почему из моей жизни ушли и растаяли 
призраки былого?» (с. 17). А тому, що сеанс цей спіритичний закінчився, 
сон було доглянуто до магічного титру «Кінець». І, може, ще й тому, що вже 
починався інший сон і з іншою жінкою. Її ймення незгасними літерами буде 
відтепер випалено на скрижалях Довженкової біографії: Юлія Солнцева. 
Особа неординарна. І знову-таки – актриса, жінка, за самим визначенням, 
із снів. 

Чи була її поява в житті режисера випадковістю, а чи це хитра «постанов-
ка» спецорганів (підкладання жінки під помітну людину було одним із по-
ширених прийомів ЧК-НКВС; про те, як саме це робилося, можна прочитати, 
скажімо, у повісті Миколи Хвильового «Санаторійна зона» і навіть побачити 
в однойменному фільмі Олександра Муратова), сперечаються досі. 

Скажімо, племінник Довженка, Тарас Дудко, з цього приводу говорить 
таке: «Не знаю, чи Олександрові Петровичу було відомо, чи, може, він лише 
здогадувався, що його Юлія – не ангел з крильцями. Генерал КГБ Олександр 
Карабаінов мені розповідав, що вона була «нашим агентом» і значилась під 
кличкою «Юлька»…» 139. За однією з версій – щоправда, усних; відтак не можу 
послатися на джерело – зваблення трапилося якраз у готелі, коли режисер 
переживав черговий напад психічного дискомфорту. Що ж, листи Довженка, 
напевно, читалися, і організатори акції (коли прийняти на віру запропонова-
ну версію) могли врахувати особливості «мізансцени». Відчуття страху, від-
чуження вимагало появи в особистому житті людини, яка б стала твоїм alter 
ego, медіумом, посередником між тобою і світом.

«Я родилась в Москве, – писала Солнцева, – 7 августа 1901 года. Моя 
мать, Надежда Ивановна Кирова, была очень серьезной и строгой, работала 
главным кассиром в магазине “Мюр и Мерлиз” (теперь ГУМ). Отец, Солн-
цев Ипполит Георгиевич, часто менял места работы – я помню с раннего дет-
ства его очень красивого, играющего на гитаре и поющего украинские песни. 
Родом он был с Белгородщины и хорошо знал украинский язык. Ушел он 
из семьи, когда я и брат Георгий были совсем маленькими. Я училась в 3-й 
женской гимназии около Евлоховской церкви, а потом она называлась 22-я 
трудовая школа, которую я и закончила. Несмотря на скромную зарплату ма-
тери, мы с братом учились языкам и музыке» 140. 

139 Цит. за: Шудря М. Геній найвищої проби. Київ, 2005. С. 154.
140 Солнцева Ю. О Довженко, о времени, о себе. Радуга. 1997. № 2. С. 14.
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В інтерв’ю Миколі Шудрі Солнцева говорить про батька, що він «розмов-
ляв зі своїми друзями по-українськи. <…> Куди його закинула доля, ніхто 
не відав, та ми особливо не вдавалися в розшуки. Жили з мамою у власному 
помешканні на її заробітню платню; потерпали з голоду і холоду, іноді пере-
бивалися тільки склянкою окропу і сухарями» 141.

У цих біографічних свідченнях звертає на себе увагу невеличка деталь: 
прізвища і батька, і матері були як псевдоніми, а не як власне прізвища. Кіров, 
до прикладу, – псевдо відомого радянського діяча. Солнцев, Жемчужний, 
Звєздарьов і т. п. – усе це, як правило, псевдо людей, які вирішують причепу-
ритися перед громадським дзеркалом. І щоб то значило?

Професор В’ячеслав Кудін, який добре знав Солнцеву і мав можливість 
багато разів слухати її розповіді, у своїй книзі «Сашко» (Київ, 2004) викладає 
дивовижну версію про те, що Солнцева насправді народилася в сім’ї інженера 
Іполита Пересвєтова, на Кубані. Батько загинув під час аварії на цукровому 
заводі. Невдовзі, уже в Петербурзі, померла й мати (незрозуміло, хто ж «грав 
роль» тещі митця, яка жила разом з Довженком і Солнцевою багато літ опісля 
своєї «погибелі»?). 

Що ж, автор «художньо-документальної повісті» (власне визначення 
жанру книги) дозволив собі політ фантазії, який так вразив авторів довідника 
«Кіномистецтво України в біографіях» (Київ, 2005), що в статті про Солнце-
ву вже зазначено й прізвище Пересвєтова. І коли все так і було, навіщо було 
Солнцевій приховувати правду про свого батька?

Доводилося чути інше (знову-таки в усному викладі) – ніби батько Юлії 
Іполитівни був, за часів царської Росії, таким собі книжковим магнатом, мав 
розгалужену мережу торгівлі крамом, що сіяв мудре й вічне. Чи не поміняв 
він прізвище за нової влади? І чи не зробила те саме й майбутня головна жін-
ка Довженка? І, коли вже договорювати до кінця, чи не за цей саме «гачок» 
піймали її в кінці 1920-х, змусивши зіграти роль слухавки, за допомогою 
якої «органи» дістали можливість бути «в курсі» щодо найпотаємніших ду-
мок Довженка? Досить навести одну тільки фразу з довідки про Довженка 
1934 року, у якій сказано, що Солнцева «является дочерью, якобы, какого-то 
видного члена а/нти/с/оветской политпартии, участвовавшего в контррево-
люционном заговоре и сидевшего в Бутырках» 142. 

Отже, деякі підстави думати так є. Зокрема, мимоволі звертаєш увагу на 
те, що Юлія Іполитівна частенько водила дружбу з гебістами (про це є запи-
си навіть в опублікованих сторінках Довженкового щоденника). І навіть по 
смерті чоловіка до неї вчащав не хто-небудь, а заступник голови КДБ СРСР 
Філіп Бобков. 

Не може не дивувати й те, що, зійшовшись з Довженком, Солнцева на-
завжди полишає акторську професію. Хоча перебувала в зеніті слави, була 
однією з визнаних зірок радянського екрана. Звичайно, з подачі самої Солн-
цевої, яка в 1960–1980-х роках пильнувала весь інформаційний простір, повз 

141 Шудря М. Мить осяяння. (Давнє інтерв’ю з Юлією Солнцевою). Провісник. 
Москва, 2004. № 3. С. 82–83.

142 Архів СБУ. Ф. 11. Спр. С-836. Т. 1. Арк. 75–78 (цит. за: Кіnо-Коло. 2005. № 25. 
С. 12. 
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неї не міг пролетіти жоден текст, присвячений Довженку, – це потрактовува-
лося як акт самопожертви. Він був генієм, і вона віддалася йому повністю – 
як це може зробити жінка. 

Утім, ми можемо це тільки припускати. Доступ до архівів колишнього 
КДБ СРСР сьогодні унеможливлено. Архів Довженка просіяно Солнцевою, 
частина його зникла, найвірогідніше, безслідно (щоденники 1930-х, до при-
кладу), частину передано на зберігання до Центрального (з 1992 р. – Росій-
ського) державного архіву літератури і мистецтва (згідно із заповітом Солн-
цевої всі щоденникові записи було закрито для стороннього ока до 2009 року, 
що загалом було правильним рішенням, оскільки чимало рукописів Довжен-
ка писалися ним олівцем й відтак легко стирались при читанні). А щось ли-
шалося удома у Солнцевої, у сейфі, – те, з чим вона не хотіла розлучитися. 
Те, що по її смерті загадковим чином зникло. Куди? Ось це і є питанням, і чи 
одержимо ми на нього відповідь – невідомо. Швидше за все – не одержимо. 
Система надійно утримує свої таємниці під замком.

Одначе підемо далі, за хронологією життєпису Солнцевої. За її свідчен-
ням, училася вона в Третій жіночій гімназії, що біля Євлоховського собору: 
«Згодом її перетворили на трудову школу № 22, там я й отримала атестат 
зрілості. Змалечку ми з братом брали приватні уроки з музики. Тому мене 
зарахували на драматичне відділення музично-драматичного училища Мос-
ковського філармонійного товариства. В часи мого навчання було багато 
музеїв, різних видовищ. Та я найбільше захоплювалася театром, відвідувала 
його вистави, а потім і сама грала на сцені. Художній керівник і режисер На-
таля Сац особисто запросила мене; вона була майже мого віку, але дивувала 
всю Москву, з’являючись на вулицях столиці верхи на білому коні у червоній 
амазонці» 143.

Потому було знайомство з чільними представниками мистецької еліти. 
«Це були старші за мене Костянтин Бальмонт, Андрій Бєлий, майже одно-
літок – Микола Асєєв. Ми зблизилися з ним і ходили по місту в обнімку. Він 
мені присвятив цілий поетичний цикл “Проводжаючи Юлію”». 

Потім відбулося знайомство з поетом Володимиром Маяковським, чия 
популярність була в ті роки просто неймовірною. Вона згадувала: «Ми по-
знайомилися, наступного разу я дістала від нього запрошення працювати 
спільно: поет “у голові” складатиме вірші, а мені треба під диктовку друку-
вати їх на машинці. В кімнаті на майдані Дзержинського я стала свідком 
народження поеми “150000000”. Володимир Володимирович повільно мі-
ряв своїми величезними кроками підлогу від стіни до стіни й у ритмі сво-
єї ходи роздумливо виголошував натхненні рядки. Я непомітно нотувала, 
а коли він зупинявся, то сиділа мовчки й у кімнаті панувала цілковита 
тиша» 144. Пізніше вона познайомить Маяковського з Довженком (остан-
ній у своїй автобіографії свідчить, що був з ним «завжди в дуже добрих  
відносинах»).

Солнцева докладно описує день смерті Маяковського навесні 1930 року. 
«Мы с Довженко жили в гостинице “Армения”, и однажды утром кто-то по-

143 Шудря М. Мить осяяння. (Давнє інтерв’ю з Юлією Солнцевою). С. 83.
144 Там само. С. 83–84.
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стучал в дверь и с грохотом открыл ее, буквально рухнул на пол наш друг 
Алексей Крученых.

– Сашко, Маяковский застрелился!
Это был гром, который разразился в нашей комнате. Мы сидели, не двига-

ясь, и даже не знали, что делать, что предпринять. Ведь только вчера Довжен-
ко долго беседовал с Маяковским, и они договорились о следующей встрече».

До цього варто додати, що за кілька днів до того, 8 квітня, у клубі письмен-
ників показували Довженковий фільм «Земля», і Маяковський дав високу 
оцінку стрічці. Ситуація зі сприйняттям фільму була непростою, і підтримка 
знаменитого поета, попри його особистісні складнощі, важила багато. 

Одначе читаймо далі: «Через пять минут, одевшись, мы поехали на ту 
квартиру на Таганке, где жили Лиля и Осип Максимович Брики. <…> Он 
[Маяковский. – С. Т.] лежал в голубой рубашке, как будто живой, а на груди 
его алел букет алых роз <…>.

В крематорий мы ехали на грузовиках. Машину с гробом вел друг Ма-
яковского Михаил Кольцов. Мы с Эсфирью Шуб [відомий кінорежисер. – 
С. Т.] и Довженко сели в следующий грузовик <…>.

Маяковский был сожжен [в крематорії. – С. Т.]. Мы, огорченные и одино-
кие, с Александром Петровичем вернулись домой.

“Как жить дальше?”.
Плакал Довженко, плакала и я» 145. 
Окрім відчуття особистої втрати, було й інше: більшість знайомих Мая-

ковського дуже сумнівалися у версії щодо його самогубства. Переконливі-
шим видавалося інше тлумачення: поета прибрали енкаведисти. Починалася 
інша епоха, Маяковський був надто великою постаттю, щоби в ній помісти-
тись. Поряд з іншими фактами це наводило на думку про те, що на Маяков-
ському справа не скінчиться, що починається епоха терору. А такі епохи й 
починаються із загибелі поетів. Так що дзвін і справді калатав по Довженку, 
він не міг цього не розуміти. Вочевидь, розуміла це й Солнцева. 

Та повернімося до неї самої і її кар’єри в мистецтві. Після закінчення 
філармонії її запросили на постійну роботу в студію Камерного театру. 
Саме там її побачив відомий кінорежисер Яків Протазанов. Побачив і за-
просив у фільм, над яким він тоді працював на кінофабриці «Межрабпом-
Русь». То була екранізація повісті Олексія Толстого «Аеліта» – про політ 
на Марс. У головній ролі мала зніматися актриса Малого театру Олена Го-
голєва. Та не склалося в неї – поїхала на гастролі. І тоді цю роль доручили  
Солнцевій…

То був 1924 рік. «Съемки проходили трудно. Протазанов был на редкость 
требовательным режиссером. Мы снимали по 10–12 часов. Много непри-
ятностей доставлял мне головной убор Аэлиты, созданный, как и все мои 
марсианские костюмы, по эскизам Алекс Экстер художницей Н. Гамаюно-
вой – необыкновенным мастером своего дела. <…> Перед окончанием съемок 
Экстер, с которой я подружилась, подарила мне эскиз роскошного платья из 
белой чесучи на красной подкладке с элементами старинного русского кос-
тюма. Я пошила это платье и взяла его в Берлин в 1930 году [під час поїздки 

145 Солнцева Ю. О Довженко, о времени, о себе. С. 147–148.
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в Німеччину разом з Довженком та оператором Данилом Демуцьким. – С. Т.], 
где оно пользовалось колоссальным успехом» 146.

Поряд із Солнцевою знімалися актори Ігор Іллінський, Микола Баталов, 
Юрій Завадський… Усі вони незабаром стануть знаменитими. А фільм опо-
відав про те, як у важкі роки воєнного комунізму інженер Лось конструює 
апарат для польоту на Марс. Хочеться йому покинути цю грішну Землю, 
де так невлаштовано й дискомфортно. Діставшись Марсу, разом із веселим 
червоноармійцем Гусєвим та детективом Кравцовим, він із товаришами ор-
ганізовує повстання рабів. Одночасно його серце потрапляє в інше рабство – 
красуні Аеліти, володарки далекої планети. Проте вона зраджує землян, хоча 
спершу ставилася до них прихильно. Лось страшенно обурений і… саме в цей 
час прокидається. То був сон, усього лишень сон…

Довженко ніде не згадує цього фільму, хоча, напевно ж, його дивився – 
якщо не в рік виходу, то пізніше. Жінка зі сну – що ж, гарна придумка… Того-
таки (24-го) року на екрани вийде ще один кіношлягер, комедія «Папіросни-
ця від Моссельпрому» режисера Юрія Желябузького. Непманський побут… 
Помічник бухгалтера Митюшин (Ігор Іллінський) закохується в моссельпро-
мівську лотошницю Зіну Веселіну (Солнцева). Одначе та зваблює кіноопе-
ратора Латугіна (Микола Церетеллі), який запрошує її знятися в кіно… Усе 
закінчиться хепі-ендом: Зіна й Митюшин будуть разом. 

Отак і тут якесь прозирання майбутнього – зваблення кінематографіста… 
Кіно – небезпечне мистецтво, яке здатне фотографувати-проєктувати долю. 
Потому будуть ще ролі у фільмах «Леон Кутюр’є» режисера В. Касьянова 
(1927, «Совкіно»), «Буря» Петра Долини (1928, це вже в Одесі; грала разом 
з чудовими українськими акторами Іваном Замичковським та Юрієм Шум-
ським), «Очі, які не бачили» Володимира Вільнера (1928, Одеса), «Джиммі 
Хіггінс» Георгія Тасіна (1928, Одеса; тут у головній ролі знявся геніальний 
Амвросій Бучма), «Дві жінки» Григорія Рошаля (1929, Одеса; тут Солнцева 
зіграла в парі із Семеном Свашенком, виконавцем головних ролей у кількох 
Довженкових стрічках).

Як бачимо, усі останні фільми знімалися на Одеській кінофабриці й усі, 
на жаль, не збереглися (за винятком невеликого фрагмента із «Джиммі Хіг-
гінса», знайденого недавно; одначе там немає Солнцевої). Отже, судити про 
те, якою актрисою вона, була можна тільки за двома картинами. Та ще за 
мікророллю у Довженковій «Землі», де вона зіграла сестру Василя. Одначе 
інтенсивність зйомок (5 фільмів упродовж двох-трьох років) аж ніяк не віщу-
вали припинення кар’єри. А все ж таки сталось. Скільки їй було тоді років? 
Рахуйте самі – двадцять сім.

Утім, до Довженка в неї були чоловіки. З одним із них вона побралася. 
«…я, –говорила Солнцева, – не мала відбою від залицяльників. Так і потрапи-
ла на гачка до молодого й показного офіцера. Та з часом він почав забороняти 
мені зніматися в кіно; взявся ревнувати до кожного “стовпа”, навіть не до-
зволяв запізнитися додому на кілька хвилин. І я скористалася запрошенням 
з Одеси на кінофабрику ВУФКУ, де мені дали роль Каті з фільму “Буря”» 147. 

146 Там само. С. 148.
147 Шудря М. Мить осяяння (Давнє інтерв’ю з Юлією Солнцевою). С. 85.
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Повертатися до Москви не поспішала – і через сварку із чоловіком, і тому, 
що подобалося Одеське приморське життя. А ще, зізнавалася Солнцева, по-
добався їй Юрій Яновський. «Ми жили з ним душа в душу. Скрізь бували ра-
зом: відвідували кіносеанси й вистави, ходили купатися, спільно проводили 
дозвілля в гурті мистецької еліти» 148. 

Чи то був справжній любовний роман, чи його прелюдія, сказати важ-
ко. Швидше – останнє. Яновський і став призвідцем (може, сам того не ба-
жаючи) знайомства Солнцевої з Довженком. Принаймні так це виглядає 
у її власній розповіді. Нібито під час поїздки на авто дорогу їм перепинив 
вродливий сивий чоловік. Й одразу захопивши пальці актриси у свої, пред-
ставився. А далі «підхопив мене під руку й повів, не вибачаючись перед 
Яновським, до готелю “Спартак”. Ми зайшли в його номер – невеличку 
холостяцьку кімнатку; я залишилась одна, а Сашко вискочив кудись “на 
хвилину”. Незабаром він прийшов із тендітним букетом білих троянд і по-
вною сумкою червонобоких запашних яблук… Нічого більше не пригадую: 
ми сиділи довго за столом, смакували хрумкотливі яблука і сміялися доне-
схочу» 149 

Є й інша версія їхнього знайомства, переповідана мені Тетяною Дерев’янко. 
Довженко уперше побачив Солнцеву нібито під час зйомок «Джиммі Хіггін-
са». Він приходив на знімальний майданчик і спостерігав за нею. А потім пе-
рейшов до наступальних дій. Одного разу він прийшов в номер готелю, де 
мешкала сім’я режисера Миколи Шпиковського і де частенько проводила 
вечори й вона сама, і почав, немов фокусник, виймати з кишень помаранчі. 
Нібито в обмін… І повів за собою. Назавжди… Тим більше, що вона вже всти-
гла оцінити його талант, захопившись «Звенигорою».

Так чи інакше, а вони стали жити разом, хоча до початку 1950-х Довженко 
не оформлював свого розлучення з В. Криловою. Виявляється, про що свід-
чить документ, який зберігається в РДАЛМ, у 1928 році було зафіксовано 
і шлюб із Солцевою. Виходить, Довженко був двоєженцем… Утім, у 1920-х 
ставлення до шлюбу було куди простішим, аніж у наступні десятиліття…

«Это были шаги в наше будущее, мы шли потом рядом рука об руку дол-
гие, долгие годы. В сущности, с этого времени открылась для меня трудная и 
радостная, неизведанная и непроторенная дорога нашей жизни и совместно-
го творчества с Александром Петровичем Довженко» 150.

Як би не оцінювати постать Солнцевої, він вибрав саме її. І саме вона була 
поруч майже три десятиліття. Хто знає, якщо й справді її пов’язували якісь 
стосунки зі спецслужбами, то чи не вона порятувала Довженка – особливо в 
найскладніший період, на початку 1930-х років? Могло бути так, а могло бути 
й інакше. Документальна основа інтерпретацій біографії митця надто вузька, 
надто не прояснена. То ж почекаємо, ще відкриються архіви… Тільки навряд 
чи станеться це найближчим часом.

148 Там само.
149 Там само. С. 85–86.
150 Солнцева Ю. О Довженко, о времени, о себе. С. 149.
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ГОЛЛІВУД БІЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ

Отже, робота Довженка в кіно почалася з малювання плакатів до філь-
мів та перекладів титрів (те, що іноді доручав йому Майк Йогансен). А по-
тім – потім з’явилася ідея зробити анаміційну стрічку. Цілком логічно, адже 
мистецтво карикатури, швидкого малюнка найближче до анімації. Кінозна-
вець Георгій Журов (за свідченням його дружини, так само кінознавця Алли 
Жукової151 ) зафіксував свідчення театральних художників Б. Косарева та 
Г. Цапка про те, що Довженко планував зробити анімаційний (тоді нази-
вали мультиплікаційним) фільм. У липні 1924 року в одній із харківських 
газет навіть з’явилося повідомлення про те, що групою митців студії «Гарт» 
(до якої входив і майбутній режисер), під керівництвом Довженка, при ла-
бораторії ВУФКУ проводяться експерименти «по створенню штрихових 
картин». А потім почалася (принаймні так стверджував Журов) робота над 
мальованим фільмом під назвою «Макдональд». У ньому висміювалася по-
літика англійського прем’єр-міністра. «Макдональд у картині, за спогадами 
Г. Цапка, «вихляв від робітників до консерваторів і назад». Його шлях про-
лягав доріжкою між цими двома таборами. Робітники в картині були зо-
бражені в комбінезонах і кепі, а багачі-консерватори – в циліндрах і фраках. 
Ідучи до робітників, Макдональд одягав робітничу уніформу, повертаючись 
до консерваторів – циліндр та фрак. Точно й лаконічно! Знаючи гострий ма-
люнок Довженкових шаржів, можна уявити зображальну фактуру «штри-
хових» картин» 152. 

Цікава інформація. Щоправда, жодних слідів, жодних інших згадок щодо 
того фільму немає. Бентежить і те, що саме тоді, у 1924 році, стрічку під такою 
самою назвою робив і Лесь Курбас. 40-хвилинний фільм, з Амвросієм Буч-
мою у головній ролі, являв собою сатиру на того-таки британського прем’єра. 
Фільм не зберігся, як і більшість картин періоду «німого» кіно (за деякими 
даними, зникли безвісти біля 80 % фільмів; мало хто в ті часи цінував «кіно-
шку», та й плівка тоді горіла добре). Одначе залишилися спогади. 

Зокрема, асистент Курбаса на картині Олександр Перегуда так відтво-
рює її подієвий стрижень: «…фільм у формі трюкового детектива з переслі-
дуваннями, гонитвою, з низкою несподіванок, які найкраще доносили осно-
вну думку: Макдональд – лялька, яка безпорадно кидається від англійського 
короля до робітників, від них – до консерваторів, потім – до власників про-
мисловості. Даремні надії на нього. Сподіватися чогось позитивного від такої 
ляльки – марна річ» 153. 

Як бачимо, інтерпретація обох фільмів дуже схожа. Та й збіг у часі вигля-
дає доволі дивно. Алла Жукова, щоправда, нітрохи не сумнівалася в достовір-

151 Жукова А. Час пошуку ( нове про початок творчої роботи О. Довженка в 
кіно). Дніпро. 1994. № 9–10. 

152 Там само. С. 57.
153 Перегуда О. Кінематограф і Лесь Курбас. Крізь кінооб’єктив часу. Київ, 1970. 

С. 45.
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ності історії з роботою над мультфільмом і навіть ставила питання про те, хто 
ж був першим – Курбас чи Довженко – у зверненні до матеріалу англійського 
політичного життя. 

Я був би обережнішим до остаточного з’ясування. Тим більше, ніде не зга-
дує про цей епізод і сам Довженко, що, погодьтеся, доволі дивно. Чи не сплу-
талися в пам’яті шановних художників різні речі? Бо ж справді, у 1924-му 
Довженко звертався до образу Макдональда як карикатурист. У жовтневому 
випуску (№ 231) «Вістей ВУЦВК» вміщено карикатуру на Д. Макдональда. 
Лідер лейбористів зсудомився на фоні протестуючого народного натовпу… 
А в листопадовому числі, за № 273, тієї ж газети вміщено карикатуру на по-
літиків Англії – їх зображено у вигляді пса, який стереже міністерський сейф. 
Отже, британська тема справді опрацьовувалась Довженком…

Тим часом надійшов 1926 рік. На Одеській кінофабриці запустили у ви-
робництво сценарій Довженка «Вася-реформатор» (написаного, судячи з 
усього, десь восени 1925 року в Харкові; так твердить один із мемуаристів, 
Олександр Грищенко). У ньому йшлося про піонера, який втрапляє в різні 
смішні історії. Він прагне до подвигів і починає їх здійснювати. Для почат-
ку рятує п’яного, котрий мало не потонув. Одначе замість вдячності п’яниця 
намагається побити Васю. Рятуючись, той стрибає в автомобіль і тікає. На 
тому авто, виявляється, роз’їжджав завгосп. Боячись відповідальності за ви-
крадення машини, той імітує пограбування… Коротше кажучи, ексцентрична 
комедія, де одна дія переходить в іншу.

Знімати картину почав режисер Фавст Лопатинський (1897–1937), 
який до того працював в театрі «Березіль» з Лесем Курбасом. Це була його 
перша режисерська робота. Оператором також був початківець – Данило 
Демуцький, до того – фотограф, завідувач фотолабораторією Одеської 
кінофабрики. Його довелося вмовляти, оскільки він боявся, що не впора-
ється зі знімальним кіноапаратом. Бо ж у ті часи оператори старанно при-
ховували секрети своєї професії, усіляко відбиваючи наскоки зі сторони. 
Техніка ж у кожного була своя. Тільки Олексій Калюжний (один із кращих 
операторів України) не побоявся і віддав Демуцькому свій апарат – на ці-
лісіньку ніч. 

Розібрати й зібрати «машину» виявилося справою не такою вже й про-
стою. Одначе вдалося, а головне – стало зрозуміло, як саме працює апарат. 
Потому Калюжний ще не раз консультуватиме Демуцького. І відтак він нава-
житься прийняти пропозицію знімати «Васю-реформатора». Перші зйомки, 
у павільйоні, пройшли успішно. А далі належало знімати натуру. Та тут, як 
пригадував пізніше Олексій Швачко, що працював асистентом режисера на 
картині, Лопатинський несподівано посварився з директором кінофабрики 
Г. Главацьким і залишив роботу. Продовжити роботу над стрічкою запропо-
нували одному з «варягів», німецькому операторові Йосипу Роні. Він пого-
дився, але з умовою, що буде й режисерувати…

«Це була малосимпатична людина, – згадував той же Швачко, – що ні-
коли не посміхалася. Рона мав свій власний кінознімальний апарат і повний 
комплект чудових об’єктивів. Свої об’єктиви він позначив фарбою: черво-
ною, зеленою, синьою, коричневою… І коли треба було йому подати якийсь 
об’єктив, він не говорив “дайте мені об’єктив 35 мм, 50 мм чи 75 мм”, – а на-
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казував подати йому червоний, жовтий чи зелений об’єктив. Він не хотів, щоб 
до нього прикріпляли на допомогу якогось помоператора.

– Дайте мені лише чорнороба, який би носив штатив і ящики від апара-
та, – вимагав Й. Рона.

Так він передавав “досвід”, так “навчав” і кадри, цей по суті ремісник від 
кіно, а не фахівець» 154. 

Аж тут новим директором призначили Павла Нечесу, що до того очолював 
Ялтинську кінофабрику. Колишній матрос, більшовик, не надто освічений, та 
навдивовижу здібний менеджер (хоча тоді цього слова і не вживали). Саме 
він, помітивши складнощі з «Васею-реформатором», дав розпорядження ви-
кликати автора сценарію Олександра Довженка…

Доленосний момент. Сам Довженко (у своїй «Автобіографії» 1939 року) 
описує його так: «В червні 1926 року я просидів ніч у своїй майстерні, під-
бив підсумки свого невлаштованого тридцятирічного життя [насправді 
було йому майже 32 роки. – С. Т.], вранці пішов з дому і більше не повер-
тався. Я виїхав в Одесу і влаштувався на роботу на кінофабрику як режи-
сер. Таким чином, на тридцять першому році життя мені довелося починати 
життя і навчання по-новому: ні актором, ні режисером театральним я до 
того часу не був, в кіно ходив не часто, з артистами не знався і теоретично з 
усім складним комплексом синтетичного мистецтва кіно знайомий не був. 
Та і вчитися було ніколи і, мабуть, в Одесі й ні в кого. Фабрика була досить 
солідна, та культурний рівень її був низький, і фільми не визначалися ви-
сокою якістю».

Трохи підкоригую останнє твердження. У 1926 році в Одесі знімуть філь-
ми «Беня Крик» (Володимир Вільнер, екранізація повісті Ісаака Бабеля, за 
його ж сценарієм, з Юрієм Шумським та Іваном Замичковським в головних 
ролях; блискуча, на мою думку, комедія), дуже цікав картина «У пазурях 
Радянської влади» Петра Сазонова, «Микола Джеря» Миколи Терещенка з 
Бучмою в головній ролі (екранізація повісті Івана Нечуя-Левицького, сце-
нарій Миколи Бажана), непогано зроблений бойовик «ПКП» (режисери Ак-
сель Лундін і Георгій Стабавий, роль отамана Тютюнника виконав тут сам… 
Юрій Тютюнник), історичні стрічки «Тарас Трясило» і «Тарас Шевченко» 
(в обох фільмах режисером був Петро Чардинін, а виконавцем головних ро-
лей – Амвросій Бучма). Так що не таким уже й низьким був культурний і 
професіональний рівень фільмів…

Оцінка Довженка 1939 року, напевно, продиктована двома обставинами. 
По-перше, було прийнято ставитися до українського кіно «німого» періоду 
(так званого, оскільки фільми ніколи практично не існували без звуку, му-
зичний, або й шумовий супровід був завжди) з деякою іронією. А по-друге, 
накладалися особисті емоції і подразнення. Так чи так, але справедливою ту 
констатацію назвати важко.

Отже, Довженко приїздить до Одеси. І, звісно, з’являється на зйомку. За 
містом знімають епізод «пограбування завгоспа». У ролі останнього – До-
вженків приятель Дмитро Капка. Рона, який погано знав російську мову, 
намагається пояснити акторові його завдання. Починається репетиція – ви-

154 Швачко О. Спогади про незабутнє. Крізь кінооб’єктив часу. С. 67–68.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



100

ходить нудно й нецікаво. «Тоді втрутився Олександр Довженко. Почав по-
казувати артистам, як, на його погляд, треба було вести цю сцену. Виходило 
жваво, смішно… Всі вже на репетиції реготали, а найбільше – сам Довженко. 
Не сміявся тільки один Й. Рона. Він стояв лютий, сердито дивився на О. До-
вженка і нарешті сказав:

– Прошу не втручатись у зйомку і не робити ніяких зауважень артистам. 
Адже ви в цьому анічогісінько не розумієте…

Довженко відійшов набік, замовк. Й. Рона репетирував далі, але то була 
марна спроба домогтися чогось від акторів. І знов не витримав Довженко, 
втрутився в репетицію, але Й. Рона цього разу діяв рішучіше: зняв апарат з 
штатива, сховав його в скриньку, і зйомка того дня закінчилася…

– Діла не буде, фільму з “Васі-реформатора” – також. Хай знімає як 
знає, – сказав Довженко директорові П. Нечесі і звернувся до нього з новою 
пропозицією.

– Дозволь, Павле Федоровичу, мені самому зняти фільм, хоч на одну час-
тину, якусь комедію… Так хочеться спробувати, аж руки сверблять!

– А сценарій де? – розсудливо спитав П. Нечеса.
– Буде! За тиждень принесу. Ну, згода? – домагався О. Довженко.
– Юрію Івановичу, – звернувся Павло Федорович до Ю. Яновського, який 

був правою рукою директора в сценарних справах. – Як?
– Спробуймо, – погодився Ю. Яновський. – Сашко хлопець таланови-

тий…» 155.
Ось таким постає старт Довженкової кінорежисури у спогадах того-таки 

Олексія Швачка (1901–1988). Останній прийшов у кіно з театру… Якого б 
ви думали? Звісно, із «Березоля». Таке враження, що Лесь Курбас інфікував 
своїх товаришів по театральній справі любов’ю до кіно. Хоча останнє й без 
того притягувало молодих – хоча б уже тим, що це було щось нове, а до того ж 
замішане на техніці, винаходах, модерних підходах до реальності.

У 1970–1980-х роках мені пощастило запізнатися з Лесем Филимоно-
вичем Швачком. Невеличкий на зріст, жвавий, налаштований на гумор. Як 
ніхто інший зі своїх ровесників, він розумів необхідність вивчення минулого, 
збирання і збереження історичної спадщини. Саме за його намовою на кіно-
студії імені Довженка 1958 року було створено музей, фундатором і довго-
літнім директором якого була Тетяна Дерев’янко… Про Довженка згадував 
часто. Любив розповідати саме про 1926 рік. Початківцем режисер був у 
повному розуміння цього слова – йому треба було показувати навіть те, як 
клеїти плівку. Швачко вимальовував у повітрі незграбні рухи Довженка й 
те, як він помалу опановував загалом нехитрі прийоми монтажу («кле-е-їв 
плі-і-івочку», – любовно-протяжно вимовляв Швачко).

Отже, Довженко заходився писати сценарій нової кінокомедії, а «Васю-
реформатора» тим часом сяк-так дозняли. «Як і слід було сподіватися, фільм 
не вдався, і його поклали на полицю», – згадує той-таки Швачко. Цю вер-
сію ніби підтримує О. Грищенко: «Пригадую нашу розмову із цього приводу 
перед самісіньким від’їздом в Одесу. «Я повчу їх, як наші фільми слід роби-
ти», – сказав він тоді з обуренням. І не дав своєї згоди на випуск фільму «Ва-

155 Швачко О. Спогади про незабутнє. Крізь кінооб’єктив часу. С. 69–70.
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ся-реформатор» на екран. Річ у тім, що постановник спотворив ідею сценарію 
й з розумного хлопчика, піонера-Васі вийшов якийсь хуліган» 156. 

Про яку «полицю» йдеться – невідомо, оскільки фільм було показано в 
кінотеатрах (на екрани Одеси він вийшов у березні 1927-го, показувався в 
кінотеатрі імені Котовського, Києва – 17 грудня 1926 р.), були навіть відгуки 
в пресі. Інша річ, що картина не збереглася і про її рівень можна тільки здо-
гадуватися. У більшості фільмографічних довідників ім’я Довженка значить-
ся не тільки як сценариста, а і як співрежисера (Лопатинського, а не Рони; 
останній вказується як оператор, разом з Демуцьким). Серед виконавців 
ролей привертають увагу імена Юрія Шумського (дядько Васі), курбасівця 
Степана Шагайди (Митько Куций, бандит).

Зберігся також документ, який також спростовує твердження щодо «по-
личної» долі фільму. На початку серпня з правління ВУФКУ надіслано лис-
та на ім’я Павла Нечеси такого змісту: «Примірник «Васі-реформатора» для 
Москви просимо надрукувати по можливості раніше вказаного вами строку 
21 серпня ц. р. Картину цю необхідно показати в Москві разом з тими, що 
будуть показані в Москві на днях. Для нас це дуже важливо» 157. 

У серпні 1926-го Довженко приносить на кінофабрику сценарій ексцен-
тричної комедії під назвою «Жан Ковбасюк». Її герой – перукар, котрий стає 
жертвою підступної інтриги дівчини – за допомогою дитини, немовляти, вона 
намагається примусити Жана одружитися. Зрештою, вона досягає успіху, аби 
в фіналі повідомити, що дитинка насправді не її, а тітчина… 

Кінематографічне джерело тут очевидне – картини за участю знаменито-
го французького коміка Макса Ліндера. Його постійний кіноперсонаж, якого 
звали Максом (сам актор і його герой існували для публіки як єдина особа; 
ось це і є, власне, «зірка» – у будь-якій ролі актора неодмінно присутній осо-
бистісний компонент; точніше сказати, так воно сприймається глядачем – це 
фільм «про Макса Ліндера»). Ще одна особливість: «…у Ліндера, як і в Ча-
пліна, все засновано на сценарії – гра актори, комічні трюки, почуття гумору. 
Техніка фільму займає другорядне місце, вона максимально проста: провід-
ний комічний герой і його партнери – ось основа фільму» 158. 

Цього принципу дотримувався також Довженко. Та й чи могло бути інак-
ше – адже він тільки опановував ази кінопрофесії. За тим же максліндерів-
ським серійним принципом подачі персонажу він хотів зняти низку фільмів 
за участю Дмитра Капки (за свідченням самого актора): «Капка-футболіст», 
«Капка-фінінспектор», «Капка – агент карного розшуку». Пізніше він брав 
участь у народженні іншого персонажа, і теж «серійного», Тарапуньки (ар-
тист Юрій Тимошенко)… Обидва останні – на кшталт сьогоднішньої Вєрки 
Сердючки, чи то пак Андрія Данилка… Чи персонажів популярних комедій-
них телешоу. Ніщо не є новим під місячним світилом – великий Довженко 
починав з простеньких комедійних форм, старанно копіюючи загальновизна-

156 Грищенко О. Ряба книга. Машинопис рукопису. Архівні фонди Музею Націо-
нальної кіностудії імені О. Довженка. С. 170. 

157 Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. Київ : Дніпро, 
1975. С. 44.

158 Садуль Ж. Всеобщая история кино. Москва : Искусство, 1958. Т. 2. С. 152.
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ні (і популярні!) зразки. Інтелектуали прагнули завоювати маси й не цурали-
ся «низьких», «грубих» прийомів викладення екранних історій. 

Любовні пригоди Жана Ковбасюка є похідним і від вітчизняних форм во-
девілю. Народившись на батьківщині Макса Ліндера ще у ХVІІІ ст., він не-
вдовзі завоював також культурні обшири України. Комедійна драма про по-
ходеньки героя, як правило «з музикою і танцями» (майже незмінний титр 
на водевільній афіші), була органічною для українців, більше того – близь-
кою до фольклорних, ярмаркових видовищних жанрів. «Москаль-чарівник», 
«По-модньому», «За двома зайцями» і багато інших мали (і мають досі) май-
же незмінний успіх у глядачів. 

Нагадаємо, що головним героєм найпопулярнішої донині п’єси «За двома 
зайцями» Івана Нечуя-Левицького та Михайла Старицького є також перу-
кар, усім відомий пан Голохвостий (чи то пак Голохвастов), і його також спіт-
кають деякі прикрощі в любовних змаганнях. До речі, постановник знамени-
того фільму, режисер Віктор Іванов, входив до ближчого кола Довженка…

Сценарії Довженка нині приступні для читання, з ними можна ознайо-
митись у зібранні його творів. У ті часи ще не писали власне літературних 
сценаріїв, останні були радше монтажним планом майбутнього фільму. Аби 
було зрозумілішим, про що йде мова, процитую початок «Перукаря Жана 
Ковбасюка», або ж «Ягідки кохання» (так, зрештою, було названо стрічку):

«Перукарня. Жан у халаті. Підправляє бороду старому. Старий з чорною 
бородою, в пенсне. 

Заходять двоє громадян. Жан запрошує їх зайняти стільці перед дзерка-
лом. Сідають. 

За ширмою дамський салон. Заходить товста дама.
Жан голить у чоловічому відділенні. Двоє громадян хвилюються: Жан на-

милює їм обличчя.
Намилені обличчя перед дзеркалом.
Жан пульверизує старого. Загортає його обличчя в рушник. Б’є справа і 

зліва. (Масаж). Побіг у дамський салон.
Садовить даму. Приємно, запобігливо усміхається. Запалив пальник, по-

клав на нього щипці. Побіг у чоловіче відділення. 
Бородатий мотає головою, обгорнутою рушником. Жан знімає рушник. 

Обличчя бородатого. Майже задушений. Немає пенсне. Бородатий хвилю-
ється. Шукає пенсне.

Намилені хвилюються, котра година. Три. Бризнув милом в обличчя. Об-
раза. Сваряться.

Жан і бородатий шукають пенсне.
Жан знаходить пенсне в бороді старого. Старий виходить.
Жан голить слідуючого. Бритву витирає об голову сусіда.
Дама кричить. 
Жан припиняє голити. Побіг до дами з мильницею.
Вибачається. Дама нервує. Жан намилює їй обличчя. Дама захищається. 

Жан побіг.
Жан голить чоловіка. Кіт дивиться з апетитом. 
Жан відрізає шматочок вуха. Клієнт охоплений жахом. Жан вибачається. 

Кинув шматок вуха котові. Кіт тікає.
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Клієнт тікає.
Жан біля дами. Бере щипці.
Застромив щипці у волосся дами ззаду.
Заходить посильний. 
Посильний дає Жанові листа. Виходить. Жан дивиться на адресу, дер-

жить щипці. Зубами розкриває листа. 
Рука з щипцями. Волосся горить. Рука з щипцями опускається. 
Перелякана дама схоплюється. Лає Жана. Жан читає листа, не помічаючи 

дами. Весь заглиблений в лист. Дама вибігає.
Жан заходив по кімнаті, розмахуючи щипцями й читаючи листа. 
Спить клієнт у кріслі. Заходить Жан.
Клієнт спить. Намилений. За кожним віддихом – з рота мильна булька.
Підходить Жан. Читає листа. Машинально намацує щипцями голову  

клієнта.
Клієнт прокидається від болю. Зміст листа: “Любий Жан, я приїхала. Як 

давно я тебе не бачила, любий. Виходь о 4–1 годині на нашу лаву, пам’ятаєш? 
Твоя Н.”

Жан читає. Доторкнувся до щипців і до себе. Опам’ятався…» 159. Як ба-
чимо, це план доволі примітивної комедії. Недотепкуватий герой, від якого 
страждають усі, з ким він має справу. Скільки таких персонажів витворено 
тільки в кіно! Нульовий авторський внесок – виключно натягування фабули 
на добре відому жанрову колодку. 

Головну роль виконав уже тоді добре відомий актор Мар’ян Крушель-
ницький. Ви здогадливі, читачу, – звичайно ж на той момент він працював 
у Леся Курбаса. І це був також його дебют у кіно (він і потім зніматиметься, 
одначе досить рідко). На головну жіночу роль запросили М. Чардиніну-Бар-
ську, дружину відомого кінорежисера Петра Чардиніна, який у 1920-х роках 
працював в Одесі. Оператором був знову Йосип Рона, у титрах значиться й 
Данило Демуцький.

Окрім Макса Ліндера, належить відзначити також впливи з боку амери-
канської «комічної» (тобто ранньої американської ексцентричної) комедії. 
Там, як відомо, існувала доволі чітка установка на низові жанрово-стилістич-
ні форми контакту з аудиторією. Відтак погоні, удари в місце, яке нижче спи-
ни, закидування один одного різними предметами, падіння тощо становили 
основний арсенал засобів. 

Від цього кіно багато чого зродилося у світовому кінематографі. Чарлі 
Чаплін, до прикладу, який потім розвине й збагатить систему виражальних 
засобів до високої трагікомедії («Вогні великого міста», до прикладу). Леонід 
Гайдай – чи не найяскравіший успадковувач традицій тієї «комічної» в ра-
дянському кіно. У те саме річище спрямовував Юрія Тимошенка і Довженко 
(пригадують, що Тимошенко і Юхим Березін, незабутні Тарапунька і Штеп-
сель, знали напам’ять багато ранніх американських комедій і любили їх розі-
грувати, показувати).

Елементи погоні, скажімо, є і в «Ягідці кохання». Та основний сюжетот-
ворчий мотив – намагання позбавитись немовляти. Давній мотив: несамо-

159 Довженко О. Твори у п’яти томах. Т. 1. С. 326–327.
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стійне людське тіло (або немовля, або ж труп; досить згадати фільм Кіри 
Муратової «Другорядні люди») хочуть за всяку ціну куди-небудь «злити». 
Просто тіло це не вписується в узвичаєну тілесну конструкцію, воно зайве 
в ній. 

Відтак для контрасту в подібних фільмах багато руху: живі тілесні «спо-
руди» хаотично пересуваються, часто з шаленою швидкістю, зіштовхуючись, 
розбиваючись і розбігаючись, аби знову зійтися в якійсь критичній точці. 
Рух – основне божество в цій світоглядній рамці, будь-яка «нерухомість» тут 
є річчю дражливою і небажаною, хоча комедійна finale незворушно фіксує до-
сягнення стану очевидного спокою. Саме життя є, власне, шаленим рухом до 
цвинтаря, де все так спокійно й затишно…

У даному разі такою точкою спокою є одруження Жана. Відтак, коли но-
воспечена дружина повідомляє, що дитинка була лише знаряддям його за-
хоплення в шлюбний полон, у свідомості героя проносяться картинки його 
борсання, його намагання підкинути дитину кому-інде. І тут відбулося те 
саме: прибіг він якраз у те місце, від якого хотів бути якнайдалі. Холодний 
душ (Жан підставляє голову під струмінь води) не допоможе – точка призем-
лення водночас є і точкою примерзання, з подальшим тихим, малорухливим 
існуванням. 

У цьому заключному епізоді і є щось авторське. На той час сімейне жит-
тя Довженка наближалося до завершення. Версія небагатьох мемуаристів 
із цього приводу майже одностайна: Варвара і Олександр колись дали одне 
одному слово не прив’язуватись до сімейного воза намертво. Жах сімейного 
життя (згадаймо лишень Гоголівське «Одруження» / «Женитьбу») полягає 
якраз у цій рокованій невідворотності – це назавжди, це пастка, з якої не ви-
рватись. Тому інститут шлюбу й належало лібералізувати, аби він не являв 
собою пугало – принаймні для чоловіків. Усе ХХ ст. лібералізували… Серед 
численних досягнень – скорочення чисельності представників білої раси. Що 
ж, буває і так. 

Довженко вважав, що комедійний жанр є його покликанням. Казав він 
про це не раз. «Переключаючись на роботу в кіно, – писав він в «Автобіо-
графії» 1939 року, – я думав присвятити себе виключно жанру комічних і 
комедійних фільмів. І перший мій сценарій, зроблений для ВУФКУ – “Ва-
ся-реформатор”, був задуманий як комедійний, і перша режисерська проба 
на п’ятсот метрів “Ягідка кохання” за власним сценарієм, написаним мною 
протягом трьох днів, теж була в цьому жанрі. У цьому жанрі були задумані 
й мої нездійснені постановки “Батьківщина” – про євреїв у Палестині, “За-
гублений Чаплін” – про життя Чапліна на безлюдному острові, і “Цар” – ко-
медія-сатира на Миколу ІІ». 

Звертає на себе увагу прізвище Чарлі Чапліна, цього символу комедій-
ного кіномистецтва ХХ ст. Напевно, великий комедіант був взірцем для До-
вженка. Його шлях від примітивної ексцентрики до високої філософської 
трагікомедії був справді вражаючим. Довженко мав намір запропонувати Ча-
пліну свій сценарій. У листі до Сергія Ейзенштейна з Берліна в 1930 році він 
писав: «И вот я обращаюсь к Вам, не сможете ли вы совместно с товарищами, 
или Чаплином, или иным кем-либо выписать меня, страшно подумать, в Гол-
ливуд хотя бы на один месяц, выславши мне одну визу и шифс-карту. <…> 
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Помимо всего мне ужасно хотелось предложить Чаплину один мой сценарий. 
Я очень много над ним работал и очень долго. Если он ему и не подойдет, то 
во всяком случае он мог бы найти в нем для себя несколько нужных вещей. 
Сейчас у нас его ставить нельзя. Он пацифистичен по содержанию и никакой 
Бляхин этого пацифизма выправить не в силе» 160. 

Згадуваний Павло Бляхін був письменником і сценаристом, автором сце-
нарію знаменитого фільму «Червоні дияволята», на той час очолював вироб-
ничо-художній відділ «Совкино» (у Москві). Поїздка до США так і не від-
булася – ні тоді, ні пізніше. 

У тому ж листі до Ейзенштейна Довженко так переповідає фабулу сво-
го сценарію: «Среди миллионов обыкновенных людей, превращенных 
специальными приемами в убийц и рубийц (война), я помещаю одного сред-
него человека. Собственно говоря, ниже среднего. Никакими усилиями из 
него не выбили ни одного штатского признака. Не приобрел он и ни одного 
военного. Единственный раз он осатанел. Это было, когда унтер заставил его 
чуть не в 30-й раз колоть чучело с выпадом. Он колол его с жутким ожесточе-
нием, как причину своих лишений. 

Из рядового он, не в пример прочим, пошел на понижение – помощни-
ком повара в военном госпитале в 100 верстах от фронта. Здесь он случай-
но, по ошибке, получил крест и его, как заслуженного, назначили сторожем 
лагеря для военнопленных. За проволокой сотни сильных, храбрых, но по-
терявших оружие, выживших из цели [так у тексті. – С. Т.] людей. А над 
ними гроза с винтовкой – мой воин. Люди боятся каждого его движения. 
И вот постепенно он начинает наглеть. После войны он возвращается в 
село. Приобретенная привычка тащить, не пускать и т. п. делает из него 
ужас села. Он хочет чуть ли не обнести его проволокой. Попытки парней 
побить его разбивались о его уверенность в победе. Наконец раз, избив-
ши целую напавшую на него компанию, он упал на землю и начал плакать. 
“Чего ты плачешь?”, – спросил его один старый крестьянин. Парень поднял 
голову: “Как же мне не плакать, если меня все боятся”. Кончилось тем, что 
у него украли костюм и кресты. Он оделся и стал таким же, как был и до  
войны.

Я пишу Вам очень примитивно, Сергей Михайлович, – закінчує цей ви-
клад Довженко, – и потому, быть может, многое Вам покажется наивным. 
В действительности, мне кажется, это намного глубже и интереснее». 

У цитованому тексті вгадуються контури майбутніх сценаріїв, зокрема 
«Загибелі богів», де є образ такого собі Непускателя. А головне – «Цар», за-
дум якого виношувався, формувався довго і, зрештою, не зберігся: принаймні 
в тому вигляді, у якому він існував на рубежі 1920–1930-х років. Той варіант, 
у якому його видрукувано в п’ятитомному зібранні творів, датований (напев-
но, Солнцевою) 24 вересня 1945 року. Хоча, як бачимо, визрів він набагато 
раніше. Річ у тім, що більшість Довженкового архіву довоєнних років було 
або знищено (з огляду на можливий арешт), або втрачено в невлаштованому 
сум’ятті воєнних лихоліть (про це мені не раз, зі слів Солнцевої, розповідала 
Тетяна Дерев’янко). 

160 Довженко О. Твори в п’яти томах. Т. 5. С. 332.
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Звернімо увагу: в «Автобіографії» 1939 року Довженко характеризує 
«Царя» як сатиру на Миколу ІІ. Одначе ж задум вочевидь не зводився 
до сатиричного сміху. Тут два персонажі, що розташовуються на двох со-
ціальних та культурних полюсах: цар і людина, яка перебуває на одному 
з найнижчих щаблів суспільства. І фабула, подієва частина, мала розви-
ватися в такий спосіб, аби «верх» постійно опускався, сповзав униз. Ось, 
скажімо, епізод військового параду у версії 1945 року. Він повторюється 
двічі. Спершу у вигляді сну – герой вручає цареві «жалобу» на підпрапор-
щика Несмачного. «Цар читає мою скаргу. Гнівається. Лице його палає від 
обурення. Він наказує тут же розстріляти Несмачного. Б’ють барабани.  
Я прокидаюсь».

Як відбувається та сама подія в сценарній реальності? Цар іде вздовж 
строю, за ним свита «і наш командир генерал Непийгорілченко. <…> І вже 
порівнявся, вже проходить мимо. Лиха година! Так я тоді винтовку під праву 
руку, а лівою витягаю з-за пазухи жалобу да бігом навздогін.

– Ваше Височество!
А хтось як крикне:
– Стой!
А цар, бідолаха, зирк назад.
Да бачить, що на нього біжить солдат – себто я з винтовкою наперевіс, да 

ходу. Я за ним. Що його робить. А він прудко якось так побіг, дарма що цар – 
а ніжками так дриг-дриг.

– Стійте, – кажу, – Ваше Величество!
А він – ой, боже мій, ой боже мій!
А позаду крик, тупіт. Команда.
Хотять по мені вже стріляти. Да бояться, щоб не дай бог не вийшло ошиб-

ки. Що робить? Біжимо ми з царем, біжимо. Я сам не свій. Спинитись не дога-
даюсь. Молю бога, щоб пристрелили ззаду, щоб не переживати такого сорому. 
І він, бідний, може й поняв був, що не треба було тікати, та пізно. Вже треба 
тікати, така обстановка».

Куди, зрештою, забіг цар? А до дивізіонної вбиральні. «Ну, дальше я пи-
сать не буду. Поскільки, вскочивши туди, там теж почався крик “ура”, вслід 
за чим звідти повибігали перелякані солдати куди видно, натягаючи на бігу, 
звиняйте, штани». Як бачимо, стрімкий царевий біг по вертикалі униз закін-
чується там, де він і мусив закінчитися – за логікою культурної традиції, ло-
гікою жанру. Людина з першої сходинки в ієрархічній будові держави падає 
до самого низу, руйнуючи всі мислимі й немислимі межі між ним і його під-
даними. 

Про яку ж традицію належить говорити в цьому випадку? Напевно, про 
традицію народної культури. Одначе було й інше джерело – творчість Мико-
ли Гоголя, яка, власне, тісно пов’язана з тією самою народною культурою. «Го-
голю було властиве карнавальне світовідчуття, щоправда, у більшості випад-
ків, романтично підсвічене. Воно отримує у нього різні форми вираження», 
зокрема це виявляється в «руйнуванні всіх статичних кордонів між явища-
ми». А ще не чужий Гоголь «і гротескній концепції тіла». Ось дуже характер-
ний накид до першого тому «Мертвих душ»: «И в самом деле, каких нет лиц 
на свете! Что ни рожа, то уж, верно, на другую не похожа. У того исправляет 
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должность командира нос, у другого губі, у третьего – щеки <…>, у этого по-
дбородок такой длинный, что он ежеминутно должен закрывать его платком, 
чтобы не оплевать…» 161. 

Довженко ніколи не приховував величезного впливу Гоголя на свою твор-
чість. Скажімо, знімаючи фільм «Щорс», він готувався ставити «Тараса Буль-
бу». І це помітно – «Щорс» за своєю структурою, за системою мислення бага-
то в чому відтворює Гоголівський шедевр. Вплив літературного класика був 
одразу помічений і в «Звенигорі». «Щось Гоголівське», – так пригадував свої 
перші враження від Довженкового фільму Сергій Ейзенштейн у своїх мему-
арних нотатках «Народження майстра». «Звенигора» справді тісно пов’язана 
з «Вечорами на хуторі поблизу Диканьки». За точним визначенням того-таки 
Бахтіна, «тематика самого свята і вільно-весела святкова атмосфера визна-
чає сюжет, образи і тон тих оповідей. Свято, пов’язані з цим уявлення, його 
особлива атмосфера виводять життя з його узвичаєної колії і роблять немож-
ливе можливим. <…> Їжа, питво і статеве життя у цих оповіданнях мають 
святковий, карнавально-масленичний характер. Підкреслимо ще величезну 
роль переодягань і містифікацій усілякого роду, а також побоїв і розвінчань. 
Нарешті, гоголівський сміх у цих оповідях – чистий народно-святковий сміх. 
Він амбівалентний і стихійно-матеріалістичний» 162.

Усі ці риси притаманні й Довженкові. Майже в кожному з його сценаріїв 
чи фільмів є епізоди суто комедійного штибу, хоча зрозуміло, що в ситуації, 
коли культура в СРСР дедалі більше «серйознішала», досягши апогею на ру-
бежі 1940–50-х, Довженко мусив вносити корективи у свою мистецьку палі-
тру. Одначе тоді, у 1926-му, він ще був просто веселим і молодим Сашком – 
художником, який увійшов у кіно й назавжди в ньому лишився.

ІСТОРІЯ МАЙСТРА. ПОЧАТОК

Уже в жовтні 1926 року Довженко розпочинає роботу над своїм першим 
повнометражним фільмом «Сумка дипкур’єра». Цього разу сценарій напи-
сав не він, оскільки, за свідченням Олексія Швачка, директор кінофабрики 
Павло Нечеса сказав, передивившись «Ягідку кохання»: «Сашко! Не вмієш 
ти писати сценарії, то й не берись не за своє діло. Тебе треба було б вигнати з 
кіно, та жалко – ти все таки здібна людина. На ось тобі сценарій Заца і Ша-
ранського «Сумка дипкур’єра». Зробиш хороший фільм за цим сценарієм – 
твоє щастя, не зробиш – тоді вже вибачай, хоч ти і друг мені – вижену!» 163. 
Уже по закінченні зйомок режисер дав інтерв’ю журналу «Кіно» (1927, № 5). 
Одну із Довженкових фраз варто виділити окремо. «Між історичним мину-
лим і утопічним майбутнім, – сказав він, – спиняю вибір на останнім». Чого 

161 Бахтин М. М. Искусство слова и народная смеховая культура (Рабле и 
Гоголь). Контекст – 1972. Москва, 1973. С. 252–253.

162 Там само. С. 249.
163 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 198. 
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дивуватися: так думав не він один. Багатьом інтелектуалам видавалося, що 
слід вибудувати вежу, певну ідеальну конструкцію і, попри всю відірваність 
від життя, її вдасться насадити в реалії. Як картоплю – теж народ спершу не 
дуже вітав, а тепер, дивись, жити без неї не може. 

Що ще сказав він тоді? «В кіно – без року тиждень. Апарата не знаю, 
з актором ніколи не працював. Єдине ось – захоплений своєю роботою до 
пропасниці, до самозабуття <…> Я ж “буйний”, – каже він з якимись гордо-
щами…. – Іноді я так захоплююся, що зовсім забуваю – де я та хто я. Коли 
працювали вночі на пароплаві, я перетворився на звіра-капітана, й матроси 
дрижали передо мною…».

Справді, знімали на пароплаві. Юрій Яновський, якому належить автор-
ство титрів-написів у фільмі, описував це так: «Льодоколи “Літке” і “Мака-
ров” були за базу для знімання нічних кадрів. Вночі, коли скажений холод, 
двійко авто привозить до цих посудин людей і апаратуру. Одягнуться акто-
ри. Пустять машину, і півтора десятка прожекторів почнуть гарчати і співати 
монотонних мелодій. Звук вночі особливо зберігається. Він довго блукатиме 
по воді й нарешті повернеться, як щось цілком нове. Знімання починається». 

Ясна річ, Яновський описує зйомки не як репортер, його письмо надто 
випружене й літературно наснажене. Одначе думається, що писав він усе ж з 
натури: «Під свист і вітер, під холод і спеку прожекторів б’ється творча думка. 
Море глузує, йому смішно, що прожектори з усіх боків б’ють по силуетові 
чоловічка, що поліз було на щоглу. Хрипкий голос режисера кричить слова 
команди. Бігає по палубі режисер. І так всю ніч, доки не лизне поверхні моря 
рожевий язик зорі» 164 

Фільм розповідав історію дипкур’єра, котрий гине в Англії, устигнувши 
перед смертю передати портфель з документами місцевому робітникові. Той 
одразу проникається почуттями класової солідарності і посилає свого си-
на-підлітка до Портсмута, аби він віддав портфеля своєму братові, боцману 
Гаррі (актор Г. Скорецький) із судна, що вирушає до Ленінграда. Так воно й 
сталося, і диппошта попливла морем. Та, звичайно, у погоню рушають досвід-
чені люди – інспектор поліції Уайт (відомий актор Сергій Мінін) та шпигун 
(Б. Загорський)…

У Довженковому п’ятитомному зібранні творів 1980-х років видру-
кувано сценарій (принаймні так визначено жанр упорядниками) «Сумки 
дипкур’єра». Насправді, маємо те, що називають літературним записом філь-
му – тобто докладний виклад фабули, подієвого ряду, з відтворенням титрів 
(коли б це був звуковий фільм – діалогів). Ніяких відмінностей між тим, що 
названо «сценарієм» і фільмом немає, у цьому легко переконається кожен, 
хто бачив і добре пам’ятає стрічку. До того ж, фільм зберігся не повністю – 
перші дві частини (біля двадцяти хвилин екранного часу) так і не знайдені, 
а «сценарій» з точністю відтворює збережений фільмовий матеріал. А це вже 
не викликає сумнівів у тому, що запис зроблено багато пізніше 1927 року. 

Таким чином, власне сценарій не зберігся. Мойсей Зац і Борис Шаран-
ський були людьми, що якраз починали свій шлях у сценарній справі. По-
чинали доволі помітно – того ж 1927-го в прокаті з’являється ще один фільм, 

164 Яновський Ю. Твори: в 5 томах. Київ : Дніпро, 1982. Т. 5. С. 200.
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«Свіжий вітер» (М. Зац і С. Ар), а далі будуть такі фільми як «Напередодні», 
«Нічний візник», «Охоронець музею»… Одначе Довженко, судячи з усього, 
переробив сценарій, хоча те, як саме, достоту не відомо.

У кінознавстві прийнято вважати «Сумку дипкур’єра» суто учнів-
ською роботою. «Відшукати що-небудь справді Довженківське в “Сумці 
дипкур’єра” – справа важкувата, – пише, до прикладу, один із дослідників 
його творчості. – <…> тут Довженко обмежив свої особисті завдання оста-
точним оволодінням таємницями кінотворчості» 165. Та чи ж тільки так?

Одначе спершу про атмосферу на знімальному майданчику. Яновський 
описував її так: «Довженкові актори його люблять. “Папаша” Козловський – 
оператор вважає його за сина, і навіть костюмер Меші, що побував у япон-
ськім та німецькім полоні, що розмовляє лише одеською мовою і пережив 
уже вісім директорів на кінофабриці, цей Меш не байдужий до Довженка й 
до його картини.

– Сандр Петрович! – кричить він. – Я такі думаю, що “Діпка симкур’єра” 
єсть хорошая картина і останєтся єво!

Він кричить щось далі, але розібрати вже трудно.
Актори люблять Довженка. Він почав шукати в них людей, і він знайшов 

їх. В його картині діють люди – такі простецькі, живі люди. Подивившися 
цих акторів, тяжко їх не запам’ятати <…> Для Довженка актор полізе в льо-
дяну воду, під осінній скажений дощ, буде бійку вести, не почувши болю й не 
вимагаючи амортизації. І з екрана дихатиме тоді на нас життя» 166.

Справді, фільм, що називається, фактуристий, у ньому море – це море, 
а образ корабля виформовується з цілком конкретних і предметно відтворе-
них деталей. Оператором був той самий «папаша» Козловський, про якого 
написав Яновський. Хоча був він усього на сім років старший від Довженка, 
одначе його досвід роботи в кіно був непорівнянним – ще 1908 року відзняв, 
разом з Олександром Дранковим, перший російський ігровий фільм «Пони-
зова вольниця». Протягом наступного десятиліття він відзняв близько шіст-
десяти стрічок, найрізноманітніших: й історичні драми («Богдан Хмельниць-
кий», «Підкорення Кавказу»), й екранізації («Злочин і покарання», «Брати 
Карамазови»), і багато чого іншого. Словом, досвід був колосальний, і він 
став у пригоді Довженку: по суті справи це була перша по-справжньому сер-
йозна, фахова робота з оператором.

Художником був Г. Байзенгерц, з числа тих іноземців, котрі працювали 
в українському кіно у 20-ті роки. Серед оформлених ним фільмів були такі 
відомі як «Беня Крик», «Гамбург», «Свіжий вітер», «Два дні» (а то був один 
із шедеврів кіно, стрічка Георгія Стабового, знята камерою Д. Демуцького, 
з Іваном Замичковським та Сергієм Мініним у головних ролях). Серед вико-
навців ролей у «Сумці…» – Дмитро Капка (один із пасажирів), уже згадувані 
вище Іда Пензо та Олена Чернова. А головне – сам Довженко у ролі кочегара.

Останнє – чи не найцікавіше у фільмі. Це єдиний випадок, коли Довжен-
ко виступив у ролі актора, та ще й у своєму фільмі. Уже сам по собі цей факт 
випрозорює в картині авторське начало – режисер вносить себе у фільмову 

165 Соболев Р. Александр Довженко. Москва, 1980. С. 33.
166 Яновський Ю. Твори: в 5 томах. Київ : Дніпро, 1982. Т. 5. С. 202–203.
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тканину, оприлюднює свою присутність. Вище (див. розділ «Ягідки кохан-
ня») уже йшлося про внутрішню сюжетику «Сумки дипкур’єра», котра поля-
гає у постійній присутності Іншого у свідомості, постійній насторозі стосовно 
Іншого. Бо ж події не просто обертаються навколо портфеля з дипломатич-
ною поштою, вони зав’язані на прагненні однієї групи (детективів та їх поміч-
ників) просвітити мізки іншої (матросів). Відтак найголовніше, що прагнуть 
зафіксувати у кадрі автори фільму, – це постійне, майже тотальне взаємне 
стеження одних за іншими. Тінь Іншого виникає повсякчас, як і постійна на-
сторога, а чи й боязнь того Іншого.

Справді, тут сліди психічної травми від перебування в концтаборі – така 
версія видається найвірогіднішою. У кочегара-Довженка частенько за спи-
ною зринає постать Іншого, постать шпигуна, наглядача. Трохи схоже на мо-
торошний сон – адже найбільше нас лякає от се вторгнення чужого на суве-
ренну територію нашого «Я». Отже, страх і є однією з домінантних величин 
фільму. Хоча спершу ніщо не віщує чогось страшного. Ми бачимо кочегара на 
робочому місці – він підкидає вугілля в топку, торс його оголено, що викли-
кає антично-ренесансні алюзії. Ця людина прекрасна й досконала, а ще – це 
людина праці, котра найліпше виявляється у фізичній дії, у фізичній моці. 
Одначе темнії сили гноблять, пригинають її свідомість…

За кілька років ми побачимо оголені робітничі торси в «Івані» (1932). Од-
наче там їх буде вписано у відкритий простір будови світлого майбуття, там 
справді звучатиме нота ренесансу, духовного відродження, розкріпачення 
людини. В «Сумці…» інше – тілесність замкнуто у вузькі обшири кочегарки, 
кают, корабельних коридорів. Ламкий профіль простору, і тільки там, навкру-
ги, величезний простір морських вод. Чи не для того й демонструють нам ого-
лений чоловічий торс – аби підкреслити, що існування людини не є животін-
ням, що воно володіє цілком певною фізичною й метафізичною реальністю.

Та поки – тіло шматується, поглинається от сим розірваним корабельним 
простором, заповненим ще й чужим, стороннім оком. До кочегара в руки по-
трапляє портфель, тільки вже без документів. За ним починається стеження. 
Потім – виклик в каюту до інспектора Уайта. У коридорі, назирцем, постать 
шпигуна. Так само матроси стежать за балериною-Пензо, котра у фіналі зри-
вається з танцю в якийсь жахливо депресивний стан, так само не витримавши 
тотального стеження (подальше концтабірне життя Іди Пензо, про що вже 
йшлося вище, змушує ще раз замислитися про містичний вплив кінозобра-
ження на подальшу долю людей кіно). 

До речі, танець балерини в кают-компанії супроводжується осудливим 
титром про злочинно-гріховну оголеність жіночого тіла, хоча насправді жін-
ка вдягнута у трохи закоротку сукню, та й годі. Одначе ж воно зіставлене у 
просторі фільму з оголеним торсом кочегара. Різниця проста – кочегарове 
тіло зафіксоване у праці, а балеринине – у розпусті, бо ж виставлене як пред-
мет чужого пожадливого споглядання. Тіло поглинається тим спозиранням – 
відтак не дивно, що балерина у фіналі перебуває на межі істерики, відчуття 
втрати своєї самості, самототожності. Погляд Іншого є руйнівним, деструк-
тивним, ось воно що. Відтак тіло й душа, які виставляються на показ, на про-
даж ризикують втратити себе, розчинитись у цьому поділеному, розідраному 
на шмаття просторі, котрий ніщо й ніхто не поєднує.
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Очі в очі – ось який знімальний план повторюється раз по раз у фільмі. Ін-
спектор Уайт пропонує кочегарові грошову винагороду за цінну інформацію 
щодо диппошти, і – допитливо-пронизливий випробувальний погляд. Пото-
му жбурляння тих грошей і огидливе заперечення: не продаюсь. Віддатися 
чужій волі, контролю з боку Іншого означає цілковиту втрату волі й свободи. 
На палубі матроси зустрічають шпигуна, і знову той самий двобій поглядів. 
Згодом шпигуна кидають за борт. Аналогічним чином закінчується і зустріч з 
Уайтом. Аби не лишалося слідів, уже насамкінець, у морські глибини закида-
ють і капелюхи утоплеників. Чужий погляд зліквідовано, подальша подорож 
до Ленінграда буде багато приємнішою.

Як бачимо, у випадку із «Сумкою дипкур’єра» маємо щось більше, аніж 
просто фільм, витриманий в форматі авантюрно-пригодницького жанру. Це 
перша стрічка, де зафіксовано авторський погляд Довженка, особливості 
його особистісного світовідчуття. Хоча, звісно, у своїх заявах щодо фільму 
(в автобіографії він пише про те, що був «окрилений успіхом цієї незначної 
речі») він наголошує на іншому: більшовицька «фільма» про подвиг нових 
людей. 

Робота над картиною змусила режисера замислитися й над характером 
впливу, який справляє кіно на маси, над монтажною побудовою стрічки. 
«Мені здається, що ми друкуємо прокламації», – наводить Яновський його 
слова. «Ці ось мертві малюнки – скільки сили вони в собі криють. П’ять ме-
трів цього руху, цієї емоції можуть убити глядача, а метр один може здатися 
шедевром. А може, не метр, а півтора, три чверті метра? Така це важлива річ – 
розмір монтажних шматків, що від зайвої чверті метра руйнується весь ритм 
епізоду. А монтаж відповідно до часу, до місця, до характерів героїв? Я тільки 
за монтажним столом побачив, яка це складна річ. Під час монтажу треба на-
строїти в унісон ритмові картини кожен свій нерв, треба тонко реагувати на 
всі деталі монтажних шматків…».

Довженко напряму пов’язує монтаж із формами сприйняття. Так воно й 
є – монтаж є синтаксисом кіно, спосіб авторського промовляння відтворю-
ється (або ні, у разі неприйняття) мільйонними глядацькими масами. «Там, 
у кімнаті, – каже він, – намотано в рулони нерви. Їх треба тепер порізати й 
вибрати з 10 000 метрів лише 2 000 найболючіших. Різати ножицями нерви! 
Але я почуваю дійсно таке. Коли хтось із моїх помічників наступить ногою на 
плівку, мені здається, що він стоїть на голому дроті з електричним струмом 
і що його зараз зі страшною силою кине об землю. “Загорський!” – кричу я 
несамовито. – Я вам голови поодриваю! Та плівка ж мені дорожча за кохану 
жінку. Геть з монтажної, проклятий акторе!”.

Довженкова цигарка не тліє, а горить. Актор, що стоїть поруч, лише усмі-
хається.

– Да, ти гарячий, Сашко» 167. 
Так воно й було, напевно. А вже 22 березня «Сумка дипкур’єра» вийшла 

на екрани Києва. Від моменту, коли Довженко переступив поріг Одеської кі-
нофабрики, минуло тільки 9 місяців. У повній злагоді із законами природи 
режисер з’явився на світ – відтепер уже сумнівів це не виникало.

167 Яновський Ю. Твори: в 5 томах. Київ : Дніпро, 1982. Т. 5. С. 202.
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«ЗВЕНИГОРА»

У 1928 році з’явився на світ Довженків фільм «Звенигора». Починався 
він (уже як виробнича одиниця) у червні 1927 року. Директор Одеської кі-
нофабрики Павло Нечеса згадував про це так: «Ми обговорювали сценарій 
“Звенигора”. На засіданні, як звичайно, були присутні режисери, оператори, 
художники. Більшість із них висловилася проти сценарію, а режисер Пере-
стіані заявив:

– Не треба було і обговорювати. Тільки марно час перевели. Треба вики-
нути з голови цю нісенітницю.

На закінчення наради підвівся з місця Довженко й каже:
– А я сценарій беру і буду ставити цю “нісенітницю”.
Взяв і, поставивши, здивував усіх…» 168. 
Так, здивував, це правда – одначе не тільки. Багатьма кінознавцями кар-

тина потрактовується як власне перший український фільм. Не в тому сен-
сі, звісно, що до того в Україні не знімали кіно. Просто раніше абсолютна 
більшість знятого або взагалі не мала жодного стосунку до України, або ж 
демонструвала такий собі шароварно-гопаковий, ілюстративний підхід до на-
ціонального матеріалу. Українці подавалися як люди певної «межі осідлості», 
певного культурного шару, який наглухо замуровано в самому собі. Відтак 
сама Україна поставала якимось гетто, звідки немає виходу в навколишній 
світ. Належало зламати саме цю обмеженість, цю замкнутість, яка визначала-
ся тим, що Україна як імперська провінція не мала власного виходу у вселен-
ський культурний космос.

Зі сценаристами взаємини не склалися – уже по закінченні зйомок. При-
чину того сам Довженко в «Автобіографії» пояснив так: «В сценарії було бага-
то чортовиння і націоналістичних тенденцій. Тому я переробив його процен-
тів на дев’яносто, внаслідок чого автори демонстративно “зняли свої імена”, і 
це стало початком мого розходження з харківськими письменниками». Утім, 
навряд чи митець був щирим у тексті, написаному 1939 року (що це саме так 
легко переконатися, перечитавши Довженкові висловлювання кінця 1930-х, 
зафіксовані «стукачами» – там про тодішню національну політику говорить-
ся різко й безкомпромісно). 

Юрій Яновський у нарисі «Звенигора», датованому серпнем 1927 року, 
наводить висловлювання Довженка дещо іншого характеру: «Автори “Зве-
нигори”, Михайло Йогансен та Юртик, мабуть, бояться за мою гарячковість. 
Що мало, мовляв, залишиться їхніх ідей та фактів у картині. Але вони сказа-
ли словами свій задум, мені ж доводиться живими, конкретними, реальними 
або нереальними образами показувати їхні думки. Ви розумієте, як це тяж-
ко? Проте я знаю, чого хочуть автори [пожирнення автора. – С. Т.]. Леген-
ду, конденсовану з усіх українських легенд, романтику, конденсовану з усіх 
романтик, і переломлення цього всього в нашій добі, в нашім будівництві, 
в матеріалістичнім світогляді. І дивною стане від цього вся легенда легенд. 

168 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 217–218.
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Чудною стане романтика романтик. І результати, вплив на психіку нашу, му-
сять бути несподівані. Я це конкретизував, як тільки може конкретизувати 
режисер кіно» 169. 

Доволі часто цитувалося дослідниками творчості Довженка й інше свід-
чення про стосунки режисера і сценариста Йогансена: «Майк з Сашком спе-
речались – і з’являвся епізод; Майк з Сашком мирились – і з’являвся новий 
поворот у дії; Майк з Сашком розсварювались назавжди – і народжувався 
новий образ, нова трактовка, нове бачення самого задуму». Загалом нічого 
незвичайного – нормальна творча робота. Ось тільки «побачивши фільм, Йо-
гансен відмовився як сценарист» 170.

Найважливіше в цих свідченнях – задум сценаристів (і Довженко прийняв 
його) полягав у своєрідному синтезі національної міфології, її своєрідному 
очудненні (тоді в моді був термін, запропонований Віктором Шкловським, – 
«остранение»). Власне, так воно все й відбувається у «Звенигорі» – такий 
собі конденсат легенд і міфів, одначе ж виведений за рамки звичного, при-
кладного, шароварного. Російське «остранение», або ж очуднення, і полягало 
в тому, аби певний культурний матеріал виводився з режиму традиційного 
автоматизму сприйняття…

Сама ідея «Звенигори», судячи з деяких деталей, належить Тютюннику. 
А ось стилістика, напевно, від Йогансена, «найграйливішого», за визначен-
ням Соломії Павличко, письменника 1920-х років. Справді, у його поезії та 
прозі чимало штукарства, гри, містифікацій. Народжений 1895 року в Хар-
кові в сім’ї вчителя німецької мови Гервасія Гайнріховича Йогансена, вихід-
ця з Латвії чи то німецького, чи шведсько-данського походження, він здобув 
доволі фундаментальну освіту, мав науковий ступінь магістра філології. Гра 
зі словом, словесними образами багато в чому стимулювалася і його мовоз-
навчими студіями. Поет, прозаїк, автор багатьох книжок. Член літературних 
об’єднань «Гарт» і ВАПЛІТЕ.

У своїй творчості, за власним визнанням, прагнув «підняти українське 
слово до європейського рівня» 171 Це виявлялося, зокрема, й у вживленні 
парадигм західних культурних практик у власні тексти, передусім прозові. 
Характерний приклад – роман «Пригоди Майк-Лестона, Гаррі Руперта та 
інших», написаний і видрукуваний упродовж 1925 року. Авантюрна, пригод-
ницька фабула, графічно окреслена конструкція твору, містифікації – аж до 
того, що автором проголошується Віллі Вацеліус, котрий нібито є «псевдо-
німом Антона Райнке, що народився р. 1893 в німецьких колоністів у Запо-
ріжжі (на Хортиці)». Роман загиблого, від рук фашистів, нібито перекладено 
з німецької. А ще «тому, хто пише ці рядки, довелося, перекладаючи, допису-
вати останню главу – початок її (історію Лейнів) написав сам Вецеліус» 172 

Остання глава й мусить нас зацікавити особливо, оскільки в ній 
з’являється… художник Сашко. З перших же слів неважко вгадати в ньому 

169 Яновський Ю. Твори в п’яти томах. Київ : Дніпро, 1982. Т. 5. С. 208.
170 Смолич Ю. Розповіді про неспокій. Київ, 1966. С. 160.
171 Докладніше див.: Мельників Р. Людина з химерним ім’ям. Йогансен М. 

Вибрані твори. Київ : Смолоскип, 2001.
172 Йогансен М. Вибрані твори. Київ : Смолоскип, 2001. С. 29.
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Довженка: «Під час описуваних <…> подій художник Сашко служив секре-
тарем консульства УССР в Берліні. Художник Сашко – це теж молодий чо-
ловік, літ 24-х, і теж цілком конкретна жива людина, блондин. Коли є гроші, 
купує сигарети “Нансен”, а коли грошей нема, позичає сигарети “Нансен” у 
товаришів».

Далі, одначе, виявляється, що в Сашка є видатні таланти – він уміє літати. 
«Політавши з три хвилини по кімнаті, Сашко вилетів у вікно на вулицю. Зчи-
нився гамір, люди збилися в купу, підбіг шуцман і витяг револьвера. Сашко 
вирішив, що з револьвером нема чого жартувати, й пурхнув над будинки. Він 
летів тепер вище від найвищої дзвіниці. Берлін стелився під ним, як план, по 
планові плазували, мов комашня, коні, повзли з ледь чутним гудінням жуки-
автомобілі, трамвай дерся вгору».

Далі – понад те, Сашко повернув на схід і невдовзі долетів до Москви. 
«Коло Кремля, на Красній площі він спустився до двох, трьох метрів і почав 
ширяти над площею. Зібралися люди, викликано фахівців, і Сашко проде-
монстрував свій спосіб. Він літав боком, ногами вперед, робив у повітрі мерт-
ві петлі, летів животом наперед, навстоячки, летів коміть головою, так що 
холоші трохи спускалися й москвичі розглядали Сашкові берлінські шкар-
петки зі смужками. Коло трьох годин художник Сашко кружляв у повітрі, 
мов яструб над двором». Нарешті він опустився на землю, зачепивши ногою 
циліндр містера О. Кенана, «що так трагічно загинув у попередньому розділі 
цього роману». Сашко приземлився на пальто, кимось уже постелене. А «по-
руч стояло ліжко – очевидно, він уже прилетів додому».

Як бачимо, такий собі сюр у дусі Марка Шагала і власне кінематографіч-
ного письма, з його вільними перельотами з одного часу-простору в інший. 
Та що там – у «Звенигорі» цей тип письма й буде зреалізовано. Техніка, яка 
потім траплятиметься не раз, зокрема в кінорежисера Луїса Бунюеля (нага-
даю, свій перший фільм, «Андалузький пес», він зробив 1928 р.), коли сон як 
такий не відділяється від інших потоків реальності – він і є частиною тієї ре-
альності. У Йогансена щось схоже – політ Сашка не «відбивається» як снови-
діння, одразу ж, в стик, вище згаданий Кенан уже заходить до Сашкової кім-
нати. Відбувається коротка гостра розмова, після чого новий романний герой 
чимчикує до консульства, засунувши до кишені браунінга. Бо «сьогодні або 
завтра його можуть попасти на вулиці і добре попобити. Застрелити його, ма-
буть, не застрелять, бо це викличе всякі неприємності, але побити можуть».

Зауважу, що подібна оповідь вочевидь «знята з язика» самого Довженка 
(згадаймо хоча б цитований вище переказ Варварою Криловою «страшних» 
подробиць стеження за ним у Варшаві). Отже, Довженка певною мірою мож-
на вважати співавтором цієї частини роману.

Далі так само цікаво. До Сашка на прийом приходить якийсь тип з про-
ханням допомогти грішми, бо ж постраждав од більшовиків. Із собою в нього 
було «рєкомєндатєльноє пісьмо»імператриці Марії Федорівни. Скінчивши 
читати листа, Сашко «акуратно зложив листи й шпурнув їх дегенератові в об-
личчя», а далі лупнув кулаком об стіл і закричав… Ну точнісінько, як в епізоді 
із «Сумки дипкур’єра», коли інспектор Уайт пропонує Довженкові-кочегаро-
ві гроші, а той кидає їх йому межи очі. Далі до Сашка на прийом з’являється 
солдат, який втрапив на Заході в концтабори, і його історія так само нагадує ті 
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солдатські байки, що їх охоче оповідав Довженко на Харківській «лужайці». 
Відзначимо також з’яву концтабору – знав-бо із власного досвіду, боліло…

Затим епізод, який знову покликує в пам’яті «Сумку дипкур’єра». Сашко 
повертається додому, за ним стеження групи фашистів. Вони кидаються на 
нього, відбирають браунінг та, на щастя, його порятує інша група солідарних 
товаришів. Мотив стеження, постійної присутності Іншого (чи інших), єди-
ноборства… Троє його рятівників з’являються до консульства, і Сашко випи-
сує їм візу в Україну. У кінці роману автор зустрічається із Сашком уже в 
Харкові…

Отже, у романі Йогансена бачимо не просто помітні елементи кінемато-
графічної техніки, а й те, що вони народжувалися у співдружності з Довжен-
ком (нагадаю, Йогансен почав співпрацювати з ВУФКУ раніше ніж майбут-
ній режисер). На жаль, мені невідомий сценарій Йогансена «Марево землі» 
(про нього згадує Р. Мельників у передмові до «Вибраних творів»; за вказа-
ним виданням наведено й цитати з роману), хоча вже сама назва досить про-
мовиста. Словом, спілкування з Йогансеном було більш ніж продуктивним 
для становлення Довженка-режисера. А написати щось інше в 1939-му про 
людину заарештовану й розстріляну за два роки до того він не міг. Утім, одне 
щось він таки міг – не писати взагалі.

Виходить, Довженко справді добре знав, «чого хочуть автори» сцена-
рію фільму, який він заповзявся ставити. На жаль, сценарій не зберігся. 
Текст («Звенигора», друга редакція – так це означено), видрукуваний у 
п’ятитомному зібранні творів Довженка, більше схожий – як і випадку із 
«Сумкою дипкур’єра» – на літературний запис завершеного фільму. 

Починається він із того, що гайдамаки повільно (у рапідній зйомці) 
в’їжджають в кадр. Ця уповільненість уже є знаком очуднення, прагнення 
ввести добре знайомий, традиційний матеріал у режим іншого стильово-
го мовлення. Ще один «очуднюючий» прийом – образ Діда (Микола Над-
емський, якому було тоді… 35 років; до дідівського віку актор не доживе – 
у 1937-му його заарештують і розстріляють). Це вічний дід, який проходить 
у фільмі крізь товщу віків. Така собі константна, незмінна величина, певна 
універсальна сутність українства. Бо Дід є носієм одного з національних сте-
реотипів. Його сутність, коли коротко, полягає в уявленні про Україну як про 
щось «вмерле», одначе таке, що може воскреснути. Така собі спляча красуня, 
котра потребує одного – якогось магічного жесту, якогось обрядового дій-
ства, що збудить її, відродить. 

Українські романтики ХІХ ст. досхочу «натанцювались» з подібною па-
радигмою. На фініші ж віку «абстрактна, романтична ідея суспільного від-
родження звузилася до відродження літератури на базі народної мови й за 
певною літературною схемою. Власне відбувалося творення специфічної 
“держави слова” – ідеальної реальності, вищої за реальність справжню» 173. 

Саме так: у просторі історії є якийсь фрагмент її, де упокоїлась власне 
Україна. Належить знайти той скарб (бо саме у вигляді скарбу й опредмече-
но це уявлення – треба знайти, відкопати, вмонтувати в сучасне життя, яке 

173 Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ : Либідь, 
1999. С. 32.
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є продовженням поснулого царства), і тоді всі проблеми становлення нації 
розв’яжуться самі собою. Отож Дід і шукає – чи не увесь фільм. 

Нагадаю те, що відомо кожному освіченому українцеві – мотиви віднай-
дення скарбу, колись прихованого, є постійними в нашій історії. Востаннє 
вони зринали на рубежі 1980–1990-х, коли заговорили про скарб гетьмана 
Полуботка, скарб, який (у вигляді золотих брусків) було передано на збері-
гання в один із англійських банків. От би знайти та повернути – тут би наше 
життя і змінилося радикально. Цей короткий сплеск задавненої ілюзії зафік-
сував екран – в ігровому фільмі Вадима Кастеллі «Вперед, за скарбами геть-
мана!» (1992)…

Ну, а безсумнівною класикою тут є творчість Тараса Шевченка. Згадаймо 
хрестоматійне – вірш «Розрита могила». Приєднання до Росії визначається 
як причина загибелі України. У підсумку:

Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат сій, висихає,
Мене покидає. 
І могили мої милі
Москаль розриває. <…>
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вона там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? – Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,-
Не плакали б діти, мати не журилась. 

У відомій книзі Григорія Грабовича «Поет як міфотворець» докладно про-
аналізовано міфологічну парадигму прихованого скарбу, України як могили, 
яку ще належить розрити, аби постала небіжчиця у всій красі своїй. Крім 
того, дослідник фіксує таку особливість: Шевченко «не оперує з історичними 
періодами, а натомість витворює фази чи стани буття, у яких відбився процес 
руху. В основі своїй вони відповідають допороговій, пороговій, постпороговій 
стадії перехідних обрядів, які слідом за Ван Геннепом визначав Тернер. Якщо 
говорити метафорично, тобто мовою поезії, ці стадії можна сприймати як від-
повідники чотирискладової часової схеми: далеке минуле, недавнє минуле, 
теперішнє і майбутнє» 174. 

У «Звенигорі» вочевидь спостережено саме таку, чотиричленну, структу-
ру побудову часу і простору (або хронотопу, коли згадати запропоноване Ми-
хайлом Бахтіним поняття). У фільмі є епізоди, що відбуваються приблизно 
у ІХ–ХІ ст. – про дівчину Роксану, яка зрадила свій народ, покохала вождя 

174 Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса 
Шевченка. Київ, 1998. С. 143.
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завойовників, одначе потому схаменулася й повстала. Помстою вождя стало 
закляття Роксани й усіх скарбів, котрі й западають, на екрані, під землю (все 
це подано в розповіді Діда, а в екранній пластиці – ніби крізь серпанок, крізь 
товщу часу, напіврозмиту оптику). 

Інші епізоди (з них, власне, і починається картина) належать до періоду 
Гайдамаччини, ХVІІІ ст. Затим оповідь переходить до часів громадянської ві-
йни та 1920-х років, тобто сучасності. І, нарешті, у фільмі виникає образ май-
бутнього, яке виглядає майже казково й переможно – індустріалізація крокує 
країною, учорашні темні селюки отримують освіту (звісно, ударними тем-
пами) і починають радикально перетворювати навколишній світ на засадах 
певної раціональної конструкції. Із Хаосу виникає упорядкований Космос, 
чиї довершені контури прозирають із завтрашнього дня.

Отже, у Довженка справді у чомусь суголосний із Шевченком погляд на 
Україну, оскільки в останнього так само «перетворення України, кульмінація 
її перехідного обряду переноситься в майбутнє». Важливо також, що з усім 
цим пов’язано і цілком певне уявлення про саму роль, місію (швидше так!) 
поета, митця. Бо ж тут «поет призначений виконувати центральну роль меді-
атора, посередника, а його завдання полягає в тому, щоб створити візію при-
йдешнього золотого віку як проект українського майбутнього» 175. 

Саме українського! Звинувачення на адресу Довженка щодо того, ніби 
він у своїх ранніх фільмах «зрадив Україну» і власне національний визволь-
ний рух (подавши карикатуру на його чільників), мають більше суб’єктивно-
політичний, аніж скільки-небудь обґрунтований (аналізом мистецьких тек-
стів передусім) зміст. Бо в режисера, як потім у Шевченка, є доволі цілісний 
проєкт майбутнього нації, і його концептуальні побудови належить сприй-
мати в рамках того проєкту. Або, що є тим самим, національної ідеї. Вона в 
нього була – ось що найважливіше. Його опоненти заперечували її зміст і 
орієнтованість, оскільки – як той самий Дід із «Звенигори» – прагнули «ви-
копати» образ України, проєкт її завтрашнього дня в минулому. Саме за це й 
висміювалися митцем, саме в цьому й полягав найбільш принциповий мо-
мент дискусії або діалогу.

Водночас визнаймо: Довженків погляд на Україну, її долю і її майбутнє 
справді кореспондувався з більшовицькою утопією щодо близького настан-
ня «золотого віку». Більшовики, як відомо, прийшовши до влади в Росії, ви-
рішили заодно ощасливити все людство. Належало відмінити всі архаїчні 
структури життя й натомість вибудувати справедливе суспільство, на базисі 
великої індустріалізації і виправлення, за допомогою науки і техніки, сут-
тєвих вад природи (як великої, так і малої, власне людської). Що з того ви-
йшло – надто відомо. Одначе ж добре відомо й інше – будь-яка утопія, будучи 
орієнтованою в майбутнє, спирається на комплекси, ідеологічні та психоло-
гічні, минулого. Або ж архаїчні комплекси…

У вже цитованій книзі Грабовича йдеться, зокрема, про «міленаризм», 
котрий визначався Норманом Коном як «особливий тип спасительства». 
Міленарним у цьому сенсі є будь-який релігійний рух, що надихається фан-
тазією про звільнення, яке має бути колективним, земним (реалізованим на 

175 Там само. С. 146.
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цій землі, а не в позаземному раю), раптовим, тотальним (тобто таким, що 
перетворить життя в абсолютній більшості її проявів), здійсненим силами, 
які визначаються як надприродні 176.

Риси міленарності та месіанського мислення, поза всяким сумнівом, при-
сутні в поезії Шевченка. Де в чому це було похідним від ідей Кирило-Мефоді-
їївського братства. До прикладу, у «Книгах буття українського народу» один 
із чільників братства, Микола Костомаров, проголошував: «І встане Україна 
з своєї могили, і знову озоветься до братів своїх слов”ян, і почують крик її, 
і встане Слов’янщина…». Тобто саме українці потягнуть за собою, у світлу бу-
дущину, своїх єдинокровних братів, стануть локомотивом їхнього прогресу. 
Пізніше чимось подібним надихатиметься й Микола Хвильовий, про що вже 
йшлося. А загалом мова саме про бажаність, можливість настання омріяно-
го «золотого віку», коли з-під руїн постане Україна і «світ правди засвітить» 
(«Великий льох»), коли раби, «Без гвалту і крику, / Позіходяться докупи, / 
Раді та веселі. / І пустиню опанують / Веселії села» («Ісаія. Глава 35»). 

Міленарністю та месіанізмом позначене й мислення Довженка. Людина 
й народ в цілому мусять звільнитися від влади архаїчних уявлень про при-
роду і світ, мусять вирватися з-під залежності від природи, перейти в стадію 
суверенного існування, коли вже не інстинкти, не міфології (про той самий 
прихований скарб зокрема) визначатимуть людське життя, а раціонально 
осмислений план реформування всезагального буття. Хоча вже у «Звениго-
рі» бачимо, що за межі власне архаїчних міфологій вирватися вдається дале-
ко не у всьому. 

Один із заявлених мотивів – це подолання закляття-прокляття, яке ле-
жить на Україні і українцях. Чим далі більше в наступних Довженкових філь-
мах цей мотив випрозорюватиметься, аби в «Щорсі» (1939) стати основним: 
люди знову заклинатимуть самих себе і своє теперішнє та майбутнє. Аби ре-
альність збіглася з ідеалом, аби вона повністю йому відповідала. Аби збулася 
мрія про казку: чого побажаєш – те й буде. Життя заклинається НОВИМ сло-
вом, але ж по суті справи це все той-таки обряд, те саме шаманство, спершу 
нібито поставлене під сумнів. Так воно вже трапилося: у кінці 1930-х новий 
вождь (або ж його «апостоли») знову заклинатиме дійсність, і це вже подава-
тиметься як норма, як настання «золотого віку» в історії людства. Буквально 
так: уже в 1940–1950-х у щоденнику Довженка з’являться начерки грандіоз-
ного задуму, який він назве «Золотими воротами». Вони постануть – в уяві 
митця – на порозі нового світу і кращі з кращих, найбільші достойники, отри-
мають право увійти крізь них до прекрасних реалій. Словом, як співалося в ті 
часи, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью»…

У «Звенигорі» є епізод, що відтворює обрядові дійства вечора на Івана 
Купала. Дівчата запалюють свічки й відправляють уплав водою. А нижче їх 
переймає Дід, котрий, виходить так, десакралізує дійство, позбавляє його – 
в очах глядачів – магії. Хоча самі учасники обряду, дівчата, сприймають те по-
іншому – як знак долі. Подвійна авторська оптика… Слідом за тим ми бачимо 
сон самого Діда. Йому ввижається Монах, якого ми вже бачили на початку 
фільму – він виходив із підземелля (привіт німецьким експресіоністам!) і 

176 Там само. С. 160.
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грізно зависав над навколишнім світом. Страх міфологізованих і гіперболі-
зованих містичних образів – ось що, напевно, це символізує. Дід не годен по-
збутися його, він є носієм міфу, але аж ніяк не руйнівником його.

Одначе є в нього двоє онуків – Павло (у цій ролі Лесь Подорожний) і 
Тиміш (Семен Свашенко; обидва актори вийшли із надр курбасівського «Бе-
резоля»). Перший вірить усьому, що розповідає Дід, другий вочевидь віль-
ний від того. Прокинувшись, старий намагається заклясти нечисту силу, з’яву 
якої щойно бачив уві сні: «Плюйте, хлопці, нечистий в хаті!». Павло слухняно 
виконує усі настанови, а Тимошеві усе те смішки – не вірить він ні в потойбіч-
ні сили, ні в можливості їх ритуального подолання. 

А далі ідилічна картина патріархального життєвлаштування: жінки пе-
руть білизну на річці, корови на водопої, поле, де наливається колос. Гармонія 
природи? Аж ні, у титрі читаємо: «Ось так би й жили, отак би й росли, як хліб 
у полі, коли б…». Коли б не війна, історичний катаклізм. 1914 рік, проводи на 
війну – як проводжання на той світ. «Не одна мати, – читаємо титри, – за-
плакала по своєму сину – і в Україні, і в Німеччині…». Стилістика української 
героїчної думи прозирає крізь ці рядки, стилістика, яка ще не раз трапиться 
потім у Довженкових творах. Рушають на війну чоловіки (поміж них і Тим-
іш), і місткий метафоричний образ відтворить сутність трансформації: снопи 
у полі обертаються складанками рушниць.

Далі історії Діда з Павлом і Тимоша розгортаються паралельно. Дід про-
довжує шукати скарб і оберігати його від підступів цивілізації (поряд іде бу-
дівництво), а його внук-фронтовик перетворюється на свідомого борця проти 
війни й навіть влаштовує братання з германцями. 

Звісно, що його належить покарати смертною карою. За тим і прибуває 
на місце подій генерал. У цій ролі Микола Надемський (так, той самий, що 
грає Діда), і тут Довженко почасти реалізує свій задум фільму «Цар». Перед 
нами розгортається блискуче поставлена пантоміма, де патентований генерал 
виглядає по-ляльковому недоладно. Справді так – механічна завченість рухів 
проти живого, справжнього, концентрованого певною метою. Ветхий, архаїч-
ний стариган-генерал і молодий, красивий, з потужною енергетикою георгіїв-
ський кавалер, котрий береться сам керувати своїм розстрілом. Звичайно, що 
його товариші відмовляються стріляти, і генеральська плоть тут уже й зовсім 
виявляє свою лялькову ганчір’яність, простираючись ниць. Обіграно й пісок, 
надто нетривка основа… Максимально точно, навіть філігранно по режисурі. 
Власне, так буде завжди – сам Довженко в «Автобіографії» підкреслював, що 
з особливою насолодою ставив епізоди комедійного штибу.

То ж не випадково Тиміш надалі піде в Червону армію і почне творити 
новий світ, а Павло разом з Дідом якийсь час ще продовжуватиме пошуки 
скарбу, а потім стане петлюрівцем, вояком армії УНР. Словом, звична для 
мистецтва тих часів фіксація розбрату, коли люди діляться не по крові, а за 
ідеологіями. Це зазвичай подавалося зі знаком плюс: як знак подолання за-
лежності від природи. Голос крові глушиться ідеологійними сиренами – і 
чудесно! У Довженковому фільмі так само. Люди сходяться в смертельному 
двобої, і тут не до сантиментів. 

Разом з тим підключаються й давні коди. Ось Тиміш відходить разом із 
своїм загоном із села, його наздоганяє його наречена Оксана, благаючи: «Ли-
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шайся, а коли ні, то убий». Слово тут володіє магічною силою, боєць виймає 
пістоля, і ми бачимо, як надломилася тінь дівочої постаті. Ще від запорожців 
і їхньої ієрархії «предметів»: цінність жінки не співмірна з ціною, скажімо, 
люльки для паління. Загубити люльку на полі бою було соромом страшен-
ним, а жінка… А що жінка – то взагалі інший світ, який існує за межами ко-
дексу богатирської честі.

Радянське кіно 1920-х взагалі на дух не приймало «психології» – як та-
кий собі «шлак» історичного розвитку, як «інтершум», котрий заважає люди-
ні концентруватися на високій меті, що вже не «за горами». Побут, любовні 
переживання, сім’я і діти сприймалися як надокучливі супутники людського 
життя, яких краще позбутися. Тиміш і позбувається – ми бачимо його учнем 
робфаку, де ударно навчаються «абетці комунізму». 

А ось Павло – той не заспокоюється і вже за кордоном заробляє гроші на 
боротьбу з «большевизмом». Заробляє в доволі оригінальний спосіб. Прага. 
Оголошено лекцію про становище в Україні. У фіналі обіцяно самогубство 
лектора – він мусить встрелити собі у скроню. Ще один комедійний, цього 
разу вже всуціль сатиричний епізод. Буржуазна публіка, ясна річ, приходить 
подивитись на трюк, і Павло довго водить її за ніс, провокуючи на шаленство. 

Аж тут з’являється поліція і забирає «лектора», живого-живісінького. 
Звісно, підстава, і Павло радісно рахує прибуток од шахрайства. Ті гроші він 
має витратити на боротьбу з більшовицьким режимом і у фіналі Дід виштов-
хується внуком назустріч символу прогресу, поїзду, з бомбою в руках. Не ви-
йшло, носії знання про світлу будущину забирають Діда із собою в майбутнє, 
і ми бачимо, як він смакує чай разом із поборниками «збільшовиченої ери». 
«Фініта». 

Поряд із Довженком працювали цікаві люди. Передусім назву Бориса За-
вєлєва (1876–1938), досвідченого оператора, чия біографія в кіно тривала з 
1914 року і який працював зі знаними майстрами – Євгеном Бауером, Пе-
тром Чардиніним та ін. Співпраця з ним була для молодого режисера доброю 
школою професіоналізму. Останній виявив себе передусім у різноманітнос-
ті зображальних прийомів відтворення різних середовищ. Далекі історичні 
часи в історії з Роксаною показані крізь певну оптичну «замиленість» часу. 
Епізоди купальського обряду мають очевидний нахил до живописної компо-
зиції кадру. Вхід петлюрівських загонів у село знято просто віртуозно – ди-
намічний рух у поєднанні з планами, які врізаються в пам’ять своє графічною 
виразністю (скажімо, там, де рух бійців вулицею знято крізь тин)… 

Художником фільму був Василь Григорович Кричевський (1872–1952), 
визначний, зокрема, знавець народних обрядів та етнографічних особли-
востей побутового облаштування українців у різні історичні епохи. Окрім 
«Звенигори», він працював і на інших картинах 1920–1930-х років: «Тарас 
Шевченко», «Тарас Трясило», «Микола Джеря», «Сорочинський ярмарок», 
«Назар Стодоля», «Кармелюк»… Під час війни він виїхав за кордон і в Укра-
їну не повернувся. У вже цитованому нарисі Юрія Яновського «Звенигора» 
наводяться висловлювання художника про Довженка: «Він такий напорис-
тий у роботі, що голову може свою закрутити. А люди навкруги нього падати-
муть, як мухи. Мені його шкода, слово честі, шкода.

– Тому, що замориться і впаде?
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– Цього не буде. Він ще не одному роги зламає, буквально й алегорично. 
Та немає йому підтримки. Працює він, як у пустелі. Отак стоїть чоловік, піді-
ймає важке й величезне каміння і несе його геть з дороги, а ми ляскаємо його 
по плечах і, не допомагаючи, кажемо: “Маладець, старайся”.

– Я розумію, Василю Григоровичу. Ви хочете, щоб навкруги Довженка 
зняти громадську думку, оточити роботу цього режисера нашою увагою і че-
кати на результати, що, на вашу думку, будуть, як урожай з чорнозему через 
інтенсивне господарювання?

– <…> Ця людина глибоко оре: треба йому піднімати чересло час від часу 
і щоб леміш не так глибоко зарізався в землю. Зразу цілини не обробиш. Хай 
залишає сили ще на одну оранку. Поле ж таке велике й тверде» 177. 

Як бачимо, масштаб творчої особистості Довженка добре прозирався уже 
тоді, до виходу на екрани «Звенигори», яка, власне, і дала йому голосне ім’я. 
Суттєво посприяла тому прем’єра стрічки в Москві. Вона відбулася 23 груд-
ня 1927 року в театрі «Ермітаж». Сергій Ейзенштейн, чиє ім’я після з’яви 
на екранах «Броненосця “Потьомкіна”» (у 1925-му) важило багато, залишив 
яскраві спогади про той показ. «Ермітаж» – місце історичне, тут «Чайкою» 
починався МХАТ, Московський художній театр. Тут, як пише Ейзенштейн, 
починався і він сам, прем’єрою театральної вистави «Мексиканець». Поруч 
автора «Потьомкіна» ще один режисер з гучним ім’ям – Всеволод Пудовкін, 
чий фільм «Мати» так само втрапив у сучасну класику. Отож, дивляться…

«Нене рідна! – вигукує Ейзенштейн. – Чого тільки тут не відбувається!
Ось із якихось 19 подвійних експозицій випливають гострогруді човні.
Ось пензлем білою фарбою вимащують зад вороному жеребцеві.
Ось якогось страшного ченця з ліхтарем чи то викопують із землі, чи то 

закопують знову.
Присутні цікавляться. Перешіптуються <…>.
Однак фільм усе більше починає звучати невимовною чарівністю. Ча-

рівністю своєрідної манери мислення. Дивним переплетенням реального з 
глибоко національною поетичною вигадкою. Гостросучасного і разом з тим 
міфологічного. Гумористичного і патетичного. Чогось гоголівського <…>

Перегляд закінчився. Люди підводяться з місць. Замовкли. Але в повітрі 
носилося: серед нас нова людина кіно, майстер з власним обличчям. Майстер 
свого жанру. Майстер своєї індивідуальності <…>.

І коли дали світло, ми всі відчули, що перед нами один із чудових моментів 
кінобіографії. Перед нами стояла людина, яка створила нове в галузі кіно».

Насамкінець Ейзенштейн переповідає, як вони утрьох – долучився 
той самий Пудовкін – «справляли прем’єру “Звенигори”. Трапилося те 
вже трохи пізніше, після прем’єри “Арсеналу” – найімовірніше, 12 люто-
го 1929 року, коли у тому ж “Ермітажі” показали новий Довженків фільм. 
Потому вечірка втрьох, у приміщенні Комітету у справах кінематографії, 
у Малому Гнєздніковському провулку, 7. І двом москвичам – Пудовкіну й 
мені – дуже цікаво зрозуміти, чим дихає цей киянин. Він теж придивля-
ється трохи насторожено. Але дуже скоро будь-яка офіційність зустрічі і 
спроби розмовляти “у високому плані” летять до біса. Ми все ще в тому 

177 Яновський Ю. Твори в п’яти томах. Київ : Дніпро, 1982. Т. 5. С. 204–205.
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щасливому віці, коли слова потрібні насамперед для того, щоб дати простір 
безмежному багатству почуттів».

А далі – далі вже й зовсім щось знаменне: «І, як тепер на карнавалах одя-
гають маски, троє режисерів, хмільні від того дивного мистецтва, в якому 
вони працюють, розігрують між собою велетнів минулого. Мені припадає Ле-
онардо, Довженкові – Мікеланджело. І, люто розмахуючи руками, Пудовкін 
претендує на Рафаеля. На Рафаеля, “який красою і витонченістю поведінки 
скоряв усіх і все на своєму шляху”.

Але ось уже перекинуто щось схоже на стіл, стільці і табуретки, і Лео-
нардо, Мікел та Рафаель прагнуть вразити один одного рештками акроба-
тичного тренування і фізкультурного тренажу. Каскадом летить через стіль-
ці Пудовкін.

І сцена закінчується майже як чеховський “Вінт”: здивований натирач 
підлоги Радкіно з відром та щіткою в руках, з виразом повної розгубленості 
на фізіономії з’являється з-за дверей…» 178.

Так приходить земна слава. Так приходить усвідомлення масштабу влас-
ної місії і справи, якою ти займаєшся. А ще ж потому буде Париж (березень 
1928-го), Прага (квітень 28-го), подальші покази в європейських столицях. 
Ім’я Довженка входить до когорти тих, хто асоціюються з новим мисте-
цтвом – і вже довіку. 

Успіх «Звенигори» був великим, проте неоднозначним. Сам Довженко 
описував його так: «Громадськість (мистецька) прийняла фільм з захоплен-
ням, народ його не прийняв зовсім, як фільм незрозумілий і надто складний 
для сприйняття, проте я ходив гордий і навіть, пам’ятаю, хвалився тим, що я 
не популяризатор, а щось немовби професор вищої математики. Я ніби забув, 
для чого я прийшов у кіно». І далі продовжував: «Чи було це обманом, чи 
зрадою кінематографа як народного масового мистецтва? Не було. Я ще не 
знав правил і тому, як мені здавалось, не робив помилок. Картину я не зробив, 
а проспівав, як птах. Мені хотілося розсунути рамки екрана, відійти від ша-
блонної розповіді і заговорити, так би мовити, мовою великих узагальнень. Я, 
напевне, перебрав міру» («Автобіографія» 1939 р.).

Разом з тим саме після «Звенигори» в Довженка з’являється упевненість 
в тому, що він нарешті знайшов себе і власний шлях у мистецтві. «У мене своя 
лінія, – писав він другові, харківському ученому Івану Соколянському. – Оче-
видно, мої фільми ніколи не будуть подібні до фільмів інших майстрів. Я по-
чуваю, що дивлюся на речі по-іншому і по-іншому у собі я їх переосмислюю. 
У мене зараз стільки майже викінчених планів постановок, що, здається, міг 
би працювати сто літ, коли б не заважали».

І, ніби вгадуючи близьку вже недолю, додавав: «Але що ж робити, коли 
над Великим Німим сидять великі сліпі і великі шепеляві. А шепелявому, 
навіть великому, ніколи не по дорозі з Великим Німим. Великий Німий – 
для зрячих. Він розбещує сліпих, що починають удавати нахабно з себе  
зрячих».

Така образність пояснюється тим, що Соколянський не просто вчений, він 
дефектолог і займається вивченням сліпоглухонімих людей. А кіно, за До-

178 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. С. 40–43.
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вженком, і є засобом боротьби зі «сліпотою» і «глухотою» людей, зовні ніби 
здорових, а насправді з недорозвинутими органами осягнення світу. Це нади-
хає режисера на те, аби почати з розв’язання проблеми дитячого кіно. 

У тому ж листі Соколянському він накидає план роботи, який включає 
не тільки системне, осмислене продукування фільмів для дітей, а й «науко-
ве розроблення проблеми дитячого фільму», «наукову розробку цілого ряду 
найважнійших питань процесу кінотворчості – психологія образу, проблема 
ритму, конструкція дитячої психіки, роль музики в кіно і її характер, питан-
ня економії “изобразительных средств”, природа емоції і т. і т. д»., «здорову і 
серйозну кінокритику», яка «виходитиме з глибокого і наукового розуміння 
самої природи кіно і кіноглядача». А ще – «правильна постановка дитячого 
фільму, досягнена вищезазначеним способом, може оказати великий вплив і 
на дорослий фільм, де до цього часу панує дилетанство формальне й убогість 
і анархія змістовна». 

Словом, ідеться про науковий підхід до кінотворчості. Для цього «варто 
би зорганізувати якусь невелику компанію з одного-двох вчених вроді тебе, 
одного-двох режисерів і художника. Я певний, що через півроку теоретичної 
роботи можна було б приступити вже й до першої зйомки, у яку я вірю на 
сто процентів». Хоча тут же з’являються й сумніви: людей для такої справи 
щось не видко. «Крім тебе, Іван, я більш нікому не вірю. Мій режисерський 
круг – убогий і чужий мені. Почуваю себе страшно самотнім. Я не жалуюсь 
тобі, я констатую лише факт. У мене занадто міцні щелепи, щоб упадати в 
розпач. Часом навіть здається, що це краще. Хоча… хоча працювати важко. 
Іноді страшенно, до болю хочеться думати з кимсь разом».

Відчуття самотності – воно не виглядає дивним. У людей видатного та-
ланту частенько трапляються подібні почування. А що стосується наукової 
організації творчого процесу, то тут виявила себе звична для 1920-х років віра 
в прогрес, заснований на раціональному осягненні навколишнього світу. Віра 
ця триматиметься в Довженкові до самої смерті, хоча не раз буде піддаватися 
найважчим випробуванням. Ось тільки з наукою, раціо в кіно якось не скла-
лося. Уже в тридцятих стало зрозумілим – наука тут одна: безсмертне вчення 
вождів комуністичного руху і слово товариша Сталіна.

Тоді ж, у 1928-му, Довженко, відповідаючи на запитання журналу «Кіно» 
(1928, № 5) стосовно шляхів розвитку української кінематографії, пропону-
вав ось що: «Надзвичайно суворе ставлення до підбору режисури. Обов’язкові 
відрядження за кордон. Якість, а не кількість фільмів. Організація інституту 
аспірантури. Повний перегляд функцій редакторату. Треба завантажити апа-
рат українського кіно робітниками, що, при громадському стажі та бажанні 
працювати в кіно, мали б ще велику ув’язку з художньою радянською куль-
турою. Переглянути питання кінотематики. Організувати справжню кіногро-
мадськість». А ще – «режисер – радянський обов’язково, а не спецмаестро. 
Жива ув’язка зі справжньою радянською кіногромадськістю. Науковий, 
культурний, дитячий фільм. Постійне ділове керівництво в справах кіно та 
активний інтерес до нього урядових та партійних кіл» 179. 

179 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. Київ : 
Дніпро, 1975. С. 56–57.
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Це не є якимось осібним режисерським пошуком. Тоді, наприкінці 1920-х, 
виникає концепція інтелектуального кіно, центральне місце в якій займає 
внутрішнє мовлення. За відомою формулою Сергія Ейзенштейна «монтажна 
форма як структура є реконструкцією законів мисленного ходу»180. І не тільки 
реконструкцією – завданням режисера є включення внутрішнього мовлен-
ня глядача, а для цього монтажне мислення мусить структурно відповідати 
синтаксису такого мовлення. А останнє має правічні корені – звідси інтерес 
(того-таки Ейзенштейна, до прикладу) до пралогічного «мислення кадрами».

Відтак не дивно, що «Звенигора» викликає інтерес саме під цим кутом 
зору. Бо ж тут, читаємо в одній з рецензій, «дитяче мовлення позбавлено 
логічних зв’язок, умовних стилістичних переходів, воно є предметним, кон-
кретним і емоційно насиченим, як мовлення дикуна. Дослідники визначають 
мислення дитини як позасинтаксичну серію зорових образів, які поступово 
замінюються словами. Кінематографічне сприйняття таїть в собі щось спіль-
не з цією властивістю первісного і дитячого мислення» 181.

«АРСЕНАЛ». ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КІНОМОВИ

У листі до І. Соколянського (його написано приблизно на початку 
1928 р.) є важливе свідчення того, як саме формувався задум наступного 
Довженкового фільму «Арсенал». «Зараз я закінчую, – пише він, – сценарій 
для власної постановки. Думаю побить “Звенигору” і вже навіть певний, що 
поб’ю. Фільм називатиметься “Арсенал”. Синтез 17-го року на всій Україні. 
Про людські діянія». І додає: «Ах, Іван, коли б ти знав, які страшні і пре-
красні образи і сцени уже продумано і написано у перших частинах. Хтось 
казав: коли я читаю “Іліаду” Гомера – людство починає здаватися мені на 
кілька голів вище. От про що я думаю, друг. Є речі, про які не можна гово-
рити простою мовою» 182.

Зробити фільм, який би дозволив людям почуватися «на кілька голів 
вище». Цілком у дусі 1920-х років з його ідеями життєтворчості й мистецтва 
як інструмента будівництва нового життя. Безумовно, кращого, такого, що 
здолає всі недоліки, дозволить наблизити спосіб людського існування до іде-
ального. Стосовно того, що не можна, при цьому, «говорити простою мовою»… 
Судячи з усього, саме на «Звенигорі» Довженко по-справжньому відкрив для 
себе можливості монтажу. У спогадах його асистента Лазаря Бодика є цікаві 
відомості на користь цієї тези. Виявляється, уже після закінчення первісної 
монтажної версії режисер почав серйозно міняти композицію стрічки. «З ди-
вовижною швидкістю» він «розрізав частину на шматки і став переставля-
ти кадри. Переглядаємо. Хоч матеріал і знайомий, але в новому варіанті він 
набрав зовсім несподіваного звучання. І так з усіма частинами. Траплялося, 

180 Эйзенштейн С. Избранные сочинения в шести томах. Москва, 1964. Т. 2. С. 79.
181 Перцов В. «Звенигора». Новый ЛЕФ. 1928. № 1.
182 Довженко О. Твори в п’яти томах. Т. 5. С. 323–325.
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правда, що новий варіант був гірший за попередній. Тоді Олександр Петро-
вич давав слово більше й пальцем не торкатися фільму; от треба тільки від-
новити передостанній варіант. Але неспокійна творча вдача підводила його. 
І він знову сидів за монтажним столом, знову різав та переставляв кадри за 
системою, зрозумілою тільки йому» 183. Власне все це засвідчує пошук нових 
монтажних прийомів, що дозволили б наблизитися до тієї самої «позасинтак-
сичної» системи зорових образів, які дійсно в чомусь «дословесні»…

Чи не цим пояснюється те, на що потім не раз звертали увагу дослідни-
ки ранніх Довженкових фільмів: їх важко дешифрувати без допомоги слова. 
«Фільм [ідеться про “Землю”. – С. Т.] складається по суті з фотограм, планів, 
настільки самодостатніх, що вони не можуть бути вибудуваними в кінемато-
графічні фрази, і оповідь виникає завдяки титрам» 184.

За свідченням Л. Бодика, робота над «Арсеналом» розпочалася наприкін-
ці зими 1927–1928 років. «У лютому 1928 року я приїхав до Києва і зайшов 
у готель “Паллас”, де жив тоді Довженко. Коли відчинив двері номера, мені 
одразу впав у вічі яскравий плакат, що висів на протилежній стіні кімнати: 
“За сценарій платять 3000 карбованців. В сценарії приблизно 750 кадрів. Та-
ким чином, вартість одного кадру 4 карбованці. Якщо ти сьогодні написав 
25 кадрів, не думай, що заробив 100 карбованців”. А під плакатом за столом 
сидів, привітно посміхаючись, його автор». Який полюбляв подібні штуки – 
вислови, афоризми… Той плакат «був іронічним попередженням квапливим, 
легковажним авторам, закликав до серйозної, вдумливої творчої праці».

Під час тієї зустрічі Довженко й прочитав «окремі епізоди із сценарію 
«Арсенал», а також розповів про майбутні задуми. Думки його вже цілком 
поринули в плани нового фільму. Скоро бо скінчиться зима, треба неодмін-
но зняти зимову натуру… І ось на початку березня знімальна група уже на 
натурі, в соснових лісах під Києвом». Напевно, так, оскільки у фільми є 
епізоди, відзняті на зимовій натурі. У березні доводилося вже квапитися, 
бо ж «весна наближалася. Танув сніг. <…> Треба було зняти великим пла-
ном кінські ноги в бігу, з-під копит яких на всі боки летить мерзле груддя, 
перемішане із снігом…».

І ще один цікавий момент із доволі докладних та – щонайважливіше – 
достовірних (принаймні він майже ніде не дає підстав сумніватися в цьому) 
спогадів Л. Бодика. Ідеться про сценарій. У ті часи останній, як правило, 
являв собою поепізодний запис майбутніх зйомок, а радше технічний план 
фільму. Ясна річ, у ході роботи він змінювався, часом до невпізнаваності. Під 
час роботи над «Арсеналом» було не так. Тодішній Довженковий асистент за-
значив, що сценарій «за обсягом <…> був невеликий, вміщався на якихось ві-
сімдесяти сторінках машинопису. Його виклад гранично лаконічний. На той 
час це був зразок “залізного” сценарію, фільм знімався за ним без будь-яких 
відступів. Цікаво, що буквально жодного слова не було змінено в титрах ні 
в процесі фільмування, ні під час монтажу. Через багато років після виходу 
в світ фільму Олександр Петрович перед опублікуванням у книжці літера-

183 Крізь кінооб’єктив часу. Київ, 1970. С. 263–264.
184 Аронсон О. В. Киноантропология «Земли». Киноведческие записки. 1994. 

№ 23. С. 141.
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турно опрацював цей сценарій, але кінематографічний задум залишився той 
самий» 185. 

Справді, як на той час – незвично. Хоча викликає подив, що сценарій об-
сягом у сімдесят машинописних сторінок видається мемуаристу замалим, 
а виклад – загалом «гранично лаконічним». Навіть у пізніші часи, уже в пе-
ріод звукового кіно й домінування власне літературної форми сценарного за-
пису (з діалогами, відступами тощо), сценарій півторагодинного фільму саме 
і складав 70–80 сторінок. Так що тоді, у 1920-х роках, це був більш ніж по-
вноцінний витвір кінематографічної творчості. І коли все так, як стверджує 
Л. Бодик, і текст, з яким можна ознайомитися в п’ятитомному зібранні творів, 
це справді сценарій 1928 року, лишень трохи «підрихтований» автором у піз-
ніші часи, то це само собою гідне подиву. 

«Арсенал» – це, як відомо, завод, який став одним із центрів подій на по-
чатку 1918 року. Нагадаю про те, як розвивалися події. У листопаді 1917 року 
Центральна Рада захоплює владу в Києві. 20 листопада вона видає ІІІ Універ-
сал, який проголошує створення Української Народної Республіки (УНР). 
Щоправда, Універсал не передбачав повної відрубності України від Росії (в її 
імперських межах), наголошуючи на необхідності створення федерації. Біль-
шовики не мали в Україні достатньої сили й могли розраховувати тільки на 
підтримку ззовні. Після двох невдалих спроб захопити владу в Києві вони 
провели в Харкові так званий Всеукраїнський з’їзд рад, який проголосив ра-
дянську владу в Україні. Потім з Росії виступили війська під командуванням 
Володимира Антонова-Овсієнка. У першій половині січня 1918 року вони за-
хопили Лівобережну Україну, а 18 січня почали наступ на Київ. У ніч з 28 на 
29 січня місцеві більшовики, робітники та студенти захопили «Арсенал» і по-
чали бойові дії в центрі міста. Кількаденні бої закінчилися перемогою військ 
УНР. Цим епізодом, власне, і закінчується Довженків фільм – уенерівці ври-
ваються на територію заводу…

А в реальній історії продовження було таке. Більшовицькі війська під ко-
мандуванням колишнього царського офіцера Михайла Муравйова зайняли 
околиці Києва й на початку лютого почали обстрілювати місто з важких гар-
мат. 9 лютого ті війська захопили Київ, упродовж кількох днів потому тривав 
справжній терор. На вулиці могли вбити навіть за те, що ти розмовляв укра-
їнською. 

Хоча доволі швидко з’ясувалося: більшовики не дістають підтримки в 
Україні. «Цю владу, – говорив сам Муравйов, – ми несемо з далекої Півночі 
на вістрях своїх багнетів. І там, де її встановлюємо, всіляко підтримуємо її 
силою цих багнетів». Популярність більшовиків надто впала після того, як 
почали вивозити хліб та продовольство до Росії 186. 

Відтак революція в Україні дедалі більше позбувалася національних 
ознак. Виглядало так, що її експортовано, та ще й насаджено силоміць. На 
тривалий час це стало проблемою влади – як примусити українців повірити в 
те, що зміни мають національне походження? 

185 Крізь кінооб’єктив часу. С. 265–268.
186 Докладніше див.: Грицак Я. Нарис історії України. Формування української 

модерної нації ХІХ–ХХ століття. Київ : Генеза, 1996. С. 120–127.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



127

Власне, претензії до О. Довженка з боку української інтелігенції, що з осо-
бливою гостротою зазвучали після виходу на екран «Арсеналу», зводилися, 
судячи з усього, саме до цього: він українізував революцію, яка насправді не 
мала національного коріння. Завдання подібного штибу поставали перед До-
вженком і надалі, коли їх безпосередньо давав Сталін. Скажімо, у 1935 році, 
коли вождь «порадив» (по суті, це був наказ) митцеві створити «українського 
“Чапаєва”». Інакше кажучи, показати, що революцію та війну за ствердження 
більшовицьких ідеалів в Україні вели передусім українці – так само, як росі-
яни в Росії, грузини в Грузії і т. д.

Однак фільм «Арсенал» навряд чи можна звести до ілюстрації або навіть 
потрактування певних історичних колізій. Сам Довженко не випадково вжив 
слово «синтез», характеризуючи свій задум. Останній полягав у тому, щоб 
подати картину радикальної історичної трансформації на початку минулого 
століття – і не тільки в Україні. Не випадково ж стрічка починається з війни, 
яка поширилася на просторах усієї Європи, насамперед України. Апокаліп-
тичні плани українського села: самотня хата, порожня вулиця, посеред якої, 
підперши тин, стоїть жінка. Повз неї, знудьгований, проходить стражник 
і, зупинившись, знічев’я обмацує її груди (у найпоширенішому варіанті цей 
план трохи підрізано, вилучено сам момент дотику; така от «високомораль-
на» цензура). Але жінці байдуже…

Це якийсь страшний і моторошний сон. Звідси викачано повітря, тут ну-
льова енергетика. Старенька мати все-таки намагається щось там посіяти, од-
наче від слабкощів її хитає. А син удома – без ніг. Інший інвалід, безрукий 
висхлий чолов’яга, виводить у поле коня, такого ж худого і знеможеного. Від 
безсилля чоловік люто шмагає коня, після чого той обертає голову до госпо-
даря й озивається словами «Не туди б’єш, Іване». Вислів, який, можна вва-
жати, увійшов у мову, став фразеологізмом, принаймні в колах вітчизняної 
інтелігенції.

Є в цьому ланцюжку образків і образів цар Микола ІІ. Недавнє мину-
ле Сашка-карикатуриста дається взнаки. Загальне обезсилення це ще й від 
обезголовлення – цар, що називається, «без царя в голові». Випружившись, 
сидить він (А. Євдаков) за столом, намагаючись видобути із себе бодай щось. 
Глава держави мусить вести щоденник, літопис подій, за якими стежить увесь 
світ. Однак нічого путнього з того, чим позначився день, Микола пригадати 
не може. Крім того, що записує: «Вбив ворону. Погода гарна».

А на фронті свій морок і жах. Газова атака. Один із солдатів (Амвросій 
Бучма) без маски. Його обличчя судомить сміх божевілля. Коментуючий 
титр: «Є гази, що звеселяють душу людини». Поволі спадає з голови каска, 
конвульсивний сміх заволодіває всім тілом. Школа Леся Курбаса: суперви-
разний етюд! У дусі німецьких експресіоністів. Розум одинака не годен збаг-
нути те, що відбувається. Ще так недавно видавалося: людина і світ гармоні-
зуються, людина осягає таємниці природи, робить винаходи, які полегшать 
побутову сторону життя, зроблять людей вільнішими і щасливішими. І от він, 
один з винаходів, отруйний газ, що хмарами насувається на окопи, паралізу-
ючи зір, дихання, нерви, волю… 

А з розритого снарядами піску страхітливим символом відчаю стирчить 
рука. Камера прямує далі, і ми бачимо обличчя вбитого: весела упокоєність, 
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вишкірені білі зуби – так належало би усміхатися коханій жінці, а не привиду 
смерті, який стоїть поруч. Інший солдат застиг нерухомо, в атаці, на льоту – 
як у казці про сонне царство, де все завмерло, підморожене злою волею ча-
клуна; до пори, до чарівної миті вивільнення магічним словом. І хіба не так? 
Фольклорний мотив увиразнено титрами, які відсилають, зокрема, до стиліс-
тики української народної думи: «Ой було у матері три сини», «Нема в матері 
трьох синів»… А загалом – це справді страшний сон, який поглинув обшири 
людського життя. Де небо, де сонце? – годі запитувати. Належить почекати 
віщого слова, жесту мага, що знімуть закляття, піднімуть «повіки віку», ука-
жуть людині шлях до істини. 

Затим ми бачимо епізод біля військового ешелону. Українські війська, що 
стали на бік Центральної Ради, перетнули шлях російським. У сценарному 
запису читаємо авторський пасаж, який підкреслює надмірне прагнення ав-
тора проставити ідеологічні акценти. «Хто це? – запитує Довженко, говорячи 
про українських вояків. – Повсталі з глибини століть лицарі українського на-
роду, безстрашні захисники його й борці? Ні, це ті ж самі солдати й офіцери 
російської армії, в тих самих шинелях, нашвидкоруч перешитих на свитки й 
жупани, і в тих самих шапках з пришитими зверху шликами. Тільки націона-
лістичний туман замутив їхню і без того затьмарену свідомість, розбуджену в 
огні. Картини минулого змалювали їм провінціальні українські кооператори 
й ветеринари, які марили в страшний час про поворот історії народу назад».

Схема, уже знайома нам зі «Звенигори»: проукраїнський рух кваліфіку-
ється оберненим у минуле, таким, що ведеться на всілякі міфологічні квазі-
образи й надихання. Та віртуальна Україна, яка постає в уяві «націоналістів», 
не додає їм реальної сили, виснажує, заводить у безвість. Та що там – робить 
смішними носіїв тієї національної ідеології. Треба віддати належне режисеру: 
той, кого він прагне висміяти, постає і справді смішним. 

У тому самому епізоді біля ешелону військовиків із когось стягають одяг: 
«Віддай, враже, нашу українську шинель!». А з когось – взуття: «І наші укра-
їнські чоботи віддай!». Найвиразнішим є епізод, у якому українець звертаєть-
ся до простого російського хлопця зі звинуваченням: «Триста літ мене мучив, 
кацап проклятий!». А той у відповідь, із здивуванням: «Это я-то?». І насправ-
ді: національне гноблення йшло зовсім не по тій лінії протистояння. Так і 
досі – розігрування антиросійської карти не є ефективним, оскільки люди зі 
здоровим глуздом розуміють: не росіяни гнобили українців, а страхітлива ім-
перська машина, за кермом якої незрідка сиділи й самі українці. Інша річ, що 
чимало росіян вочевидь заражені інфекцією національної зверхності, своєї 
позірної вищості над «інородцями» – що є, то є.

А далі чи не найзнаменитіший епізод залізничної катастрофи. Поїзд із 
солдатами доїжджає до передмістя Києва, Пост-Волинського, і зупиняється: 
машиніст відмовляється їхати далі – уклін, а гальма зіпсуті. Поки триває су-
перечка, набігають гайдамаки: «Іменем Української народної республіки зда-
ти зброю!».

Ось тут, власне, і з’являється чільний персонаж фільму Тиміш Стоян 
(його, як Тимоша у «Звенигорі», грає Семен Свашенко). Як і в попередній 
Довженковій стрічці, він протистоїть силам учорашнього дня: «Ім’ям україн-
ського народу? Хто сказав?». Звісно, «сторопів старшина, і вже наган у руці 
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позбувся певності, але знак своїм все ж таки подав. Змахнув рукою Тиміш – 
теж подав знак своїм. Зараз може початись громадянська війна». 

Так у літературній версії фільму, так і в самому фільмі. Наїжачуються 
люди, наводяться один на одного рушниці й кулемети. Та не сталося – поїзд 
рушив. Солдати ще ні про що не підозрюють. «Тиргикає» солдатська гар-
мошка. Миготять мимо хати й дерева, поля й переліски. Додому, швидше 
додому!

А біля паровозного керма сперечаються: як здійснити гальмування без 
гальм? Та ніяк. Грає та сама гармошка в руках якогось типа анархічної по-
доби: у кудлатій шапці, насупленого… Інші грають у карти… Гра на краю, на 
межі. Сомнамбули, не відають, що творять. 

Одначе поволі доходить до свідомості, і перші солдатики летять під укіс 
із вагонів – рятуються од неминучої смерті. Виразні ракурси, зняті камерою 
Данила Демуцького. Віртуозний монтаж, – може, найкращий у творчій біо-
графії О. Довженка. І все – потяг зліплюється в одну потворну залізячину, 
у якій змоловся не один солдат, який подумки вже був удома. Як у страшному 
сні, падає гармошка згори, тяжко зітхнувши наостанок: гру закінчено. Кон-
вульсія чиєїсь уже мертвої руки – у риму із фронтовим епізодом. Загинули 
всі. Крім одного. З-під уламків піднімається Тиміш Стоян, цілий-цілісінький. 
Подивився на все те і повідомив нам, глядачам: «Буду машиністом»…

Останнє чи не найжвавіше потрактовувалося дослідниками творчості 
О. Довженка. Іноді в такий спосіб: мовляв, тут митець натякає на злочинність 
більшовиків – посадили народ на потяг, яким обіцяли доправити його у світ-
лу будущину, та й швиденько втрапили в катастрофу. Тільки після цього ви-
рішили вивчати науку управління. Бо ж кухарчиним дітям воно було не до 
снаги.

Одначе придивімося пильніше. Поїзд рушає до Києва, ніби втікаючи від 
конфлікту двох сторін. Солдати справді не хочуть війни – навоювалися, до-
сить. Їм хочеться в’їхати в інше життя, ось що.

Звернімо увагу: і у «Звенигорі» ми бачили поїзд, яким позитивно нала-
штовані персонажі рушали в завтрашній день. А потяг у культурно-психоло-
гічному досвіді тодішнього глядача асоціювався з образом небезпеки, стра-
ху, катастрофи. Згадаймо, історія кіно фактично починається з міні-фільму 
(складався з одного плану) «Прибуття поїзда до вокзалу Ла Сіота» братів 
Люм’єрів. Коли той потяг починав свій рух із глибини екрана на глядача, 
у багатьох, як відомо, не витримували нерви, вони просто втікали із залів. 
Відтак О. Довженко апелював до емоційної пам’яті мас.

Юрій Цив’ян у книзі «Историческая рецепция кино…» наводить вірш 
«Німеччина» (1923) відомого поета Михайла Кузьміна, у якому поєднано об-
раз потяга та враження від перегляду двох німецьких, експресіоністичного 
штибу, фільмів – «Кабінет доктора Калігарі» Роберта Віне та «Доктор Мабу-
зе – гравець» Фріца Ланга. Супервиразний текст:

Мужи – спокойны и смелы –
братство, работа, бой! –
но нужно, чтоб в крепкое тело
пламя вдувал другой!
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Ідеться про сюжетику тих самих німецьких фільмів: учений-гіпнотизер 
прагне скорити волю й душу своєї жертви, виконавця його зловісних планів. 
І далі поет поєднує образи гіпнотизера та його жертви в одній особі, викорис-
товуючи при цьому залізничні асоціації:

С безумной недвижностью
приближаясь,
словно летящий локомотив экрана,
яснее,
крупнее,
круглее, –
лицо.
Эти глаза в преувеличенном гриме,
опущенный рот,
сломаны брови,
ноздря дрожит…

Проснись, сомнамбула!
Какая судорога исказила
черты сладчайшие!

У другій частині цитованого уривка відтворено крупний план сомнамбу-
ли з «Кабінету доктора Калігарі», коли той, отямившись, видає пророцтво про 
смерть. А початок – це про знаменитий наїзд камери на обличчя персонажа 
в «Докторі Мабузе», коли воно розростається на весь екран, створюючи вра-
ження агресивного руху – на кшталт люм’єрівського потягу – на глядача 187 

В «Арсеналі» маємо в чомусь близьку екранну реальність – завороженість 
персонажів, які рухаються назустріч невідворотній смерті. Цей сомнамбуліч-
ний стан фіксується автором від початку фільму. Власне, катастрофа поїзда 
є знаком пробудження. Прагнення перейти в новий стан, досі неусвідомлене, 
набуває нових ознак: у постаті Тимоша. Затим, у наступному Довженковому 
фільмі «Земля», буде ще один в’їзд героя в населений пункт – цього разу на 
тракторі.

До символіки подібного дійства ми ще повернемося. Також зафіксуймо 
певну послідовність. «Звенигора»: у фіналі герої рушають у поки що не-
звідане майбутнє на поїзді. «Арсенал»: цей мотив дістає певного розвитку, 
просування – в’їзд до міста є амбівалентним, він і катастрофічний, поги-
бельний, і такий, що є вихідною точкою нового життя, нового, уже осмисле-
ного, вільного від якогось вселенського гіпнотичного впливу. Тут своєрідне 
переломлення експресіоністських мотивів – світ постає завороженим, під-
владним чужій, паралізуючій волі. То було провістям майбутніх лих, коли 
велетенські маси людей буде придушено тоталітарною волею – цю ево-
люцію опише потім у своїй книзі «Від Калігарі до Гітлера» (1947) Зігфрід 
Кракауер. І, нарешті, «Земля»: герой в’їжджає на тракторі в село, і зусилля 

187 Докладніше див.: Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф 
в России 1896–1930. Рига, 1991. С. 180–183.
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більшовицького месії не минають надаремно, починається нове, краще, гар-
монійніше життя. Згідно з неписаними законами, месія має загинути, але 
дух його безсмертний, і він, що називається, «вдихає полум’я» у кріпкі тіла 
новітніх людей. Майже Ренесанс, Відродження – і це вже не гра, це – реаль-
ність. Принаймні для автора.

Мотив зачаклованості в «Арсеналі» зникає не відразу. Після епізоду заліз-
ничної катастрофи бачимо промовисто експресіоністичні плани з жінками, 
до яких повертаються з війни їхні чоловіки. У кожного з них законне питання 
від побаченої на жіночих руках дитини: «Хто? Хто батько?». Відповіді немає, 
питання риторичне – у сомнамбулічному, знову-таки, стані все відбувало-
ся поза волею людини. Повертається в рідні пенати, на «Арсенал», і Тиміш. 
Та поки не складається, бо ж тут йому ставлять – о жах! – те саме питання: 
«Українець?». І це теж знак загальмованості, скаламучення мізків, утрати сві-
домості. Відтак Тиміш лишається солдатом і втрапляє на Софійський май-
дан у Києві того дня, коли було проголошено ІV Універсал Центральної Ради 
щодо повної суверенності України.

Є різні тлумачення цього епізоду. Наприклад, таке: «Ні, не подолав себе 
Довженко! Затиснене в глибоких пластах підсвідомого, його захоплення від-
родженням України виявилося сильнішим за раціональне рішення і вибух-
нуло протуберанцем бодай у двох кадрах “Арсеналу”: на Софійській площі 
і в оперному театрі». І далі цитується літературний сценарій: «Гуде, лунає, 
заливається багатоцерковним дзвоном столиця України. Вся Софійська пло-
ща від самої древньої Софії аж до не менш древнього Михайлівського монас-
тиря захаращена народом <…>. Увесь цей хресний хід сповнений таємничої 
врочистості, хор гучних голосів і передзвін близьких і дальніх монастирів та 
соборів сколихнув серця майже всіх присутніх з такою силою, що багато хто 
почав плакати від зворушення» 188. Ясна річ, автори довженкознавчих дослі-
джень радянської доби стверджували протилежне: указаний епізод викриває 
націоналістичні сили, їхню потворність і зловорожість.

Коли дивитися фільм, то все постає трохи складніше. По-перше, тут ука-
зано суб’єкт сприйняття – більшовик Тиміш. Саме його незворушними очима 
бачимо ми цей вибух колективного щастя. Адже коли все завершується, у кадр 
потрапляє цей герой і його променисті очі – глядачеві тим самим запропоно-
вано солідаризуватися з його думкую. Композиційно стрічку й вибудувано в 
такий спосіб: від епічного, позаособистісного до дедалі суб’єктивнішого, лі-
ричнішого, особистісного. 

По-друге, свято на Софійському майдані постає здебільшого в суто іро-
нічному освітленні. Зрозуміло, що це погляд Тимоша, який помічає, як се-
мінарист, що осідлав пам’ятник Богданові Хмельницькому, насамперед пере-
можно вимахує рукою, нею ж сякає носа й витирає об пам’ятникову гриву. 
Як гнусавить і фальшивить піп, зображуючи крайню ступінь зворушення. 
І взагалі – тут більше колективного натхнення, а власне запаморочення, ніж 
справжнього, непідробного почуття. Людей, які зберігали б холоднокровну 
тверезість, на майдані фактично немає – усіх захопила хвиля надмірного збу-

188 Кошелівець І. Олександер Довженко. Спроба творчої біографії. Мюнхен, 
1980. С. 122–123.
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дження. Так воно, звісно, буває завжди під час масових дійств, та ще з такого 
радикально мотивованого приводу – проголошення акту про незалежність.

А в казармі йде набір у війська УНР і поділ солдатів на українців та не-
українців. І тут Тиміш лишається ніби стороннім спостерігачем. Він може 
продемонструвати своє презирство у відповідь на питання, чи українець він 
(робітник, звичайно ж він робітник; класовий маркер тут дійсний, а всім ін-
шим – зась), одначе не більше. І тільки під час мітингу в казармах Тиміш на-
решті вступає в дію, відтісняючи вбік соціал-демократичного оратора, звісно, 
«слабака», людину, яка не впевнена ні в собі, ні в проголошуваних істинах. 
І надалі він уже надихає не тільки словом, але й ділом. Зокрема, під час Все-
українського з’їзду. О. Довженко в сценарії відтворює фільмову реальність – 
Тиміш, «з грюком опускає кулак на трибуну: “Ми робітники!.. Ми теж за 
Україну. Чуєте? Але ми вимагаємо заводів, Радянської влади, от що!”».

Сьогодні зрозуміло, що в тактиці та стратегії українських сил було чимало 
прорахунків, передусім у соціальній політиці. Опертя на село, кооператорів, 
сільську інтелігенцію й недооцінка впливовості городян, насамперед робіт-
ничого класу, далося взнаки. О. Довженко в епізодах Всеукраїнського з’їзду 
на цьому й акцентує увагу. Передусім політичну наївність мас та політичну 
слабкість верхів – Симона Петлюри, Михайла Грушевського… Так воно, зре-
штою, й було.

І – повстання, його очікування. Перші постріли й перші жертви. І поране-
ні, які з’являються у шпиталі. Ось один з них диктує листа додому: «Кланя-
юсь низьким поклоном… І ще кланяюсь до сирої землі…». І – помирає. 

Помирає й інший боєць і просить поховати його вдома. Бо ж дев’ять 
літ його там не бачили – усе війни та негоди. Кладуть померлого на лафет, 
прив’язують мотузками. Помчали. Пролітають мимо степові пейзажі. І гукає 
один з бійців: «Гей, ви, коні наші бойові! Поспішайте ховати товариша на-
шого, славного бійця революції!». І що ж – відповіли коні, і в титрах можемо 
прочитати, що саме: «Чуємо!.. Чуємо, господарі наші! Летимо всіма двад-
цятьма чотирма ногами!». Ще один проліт над землею – як той, коли мчав, 
з останніх сил, поїзд до своєї погибелі. 

А мати бійця стоїть уже біля розритої могили. На якусь хвильку зупи-
нилися, поклали мертве тіло біля могили, вибачилися («Революційне наше 
життя і смерть») і помчали навздогін кінноті, до Києва. Епічна мить перети-
нається з осібним виміром часу і… 

Ось тут цікавий момент. Коли Довженкові одного разу закинули очевид-
ну неправдоподібність цього епізоду (мати не могла знати про смерть, а вже 
чекає на страшну звістку), він відповів: «Кожна мати все життя стоїть над 
відкритою могилою свого сина». Тобто епічна правда обґрунтована психоло-
гічно – природним материнським страхом за життя своєї дитини. 

Смерть в О Довженка неодмінно вивищується, набуваючи якогось світо-
глядного, глобального масштабу. Водночас вона має просте психологічне чи 
навіть побутове облаштування. Людина пише листа додому й помирає, не до-
диктувавши текст. Адресат лишився невідомий. І тоді медсестра піднімається 
на весь зріст, над просторами Вітчизни, і звертається з тим текстом до всіх… 
Бо ж писане останньої миті справді набуває якогось усезагального змісту. Чи 
от як з матір’ю над могилою сина. Чи із розстрілом, коли уенерівець не має 
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сили розстріляти більшовика, а той відбирає наган і стріляє у свого ворога. 
«Чому я можу?» – ставить він просте питання, і це, власне, про причини пере-
моги одних та поразки інших…

А потім буде знаменитий фінал. Падає «Арсенал», починаються розстрі-
ли. Знову-таки поєднання правди психологічної та монументальної, філо-
софської, універсальної. Скажімо, актор Петро Масоха грає маленьку роль 
розстрілюваного робітника – одначе як грає! І якою виразною тут є світло-
тіньова партитура. Страдницьке одухотворене обличчя наполовину сховане 
в тінь, і довгої-довгої розстрільної передсмертної миті він ніби зависає над 
безоднею. Щось від мук на хресті є в самій пластиці обличчя. До речі, і в тому 
епізоді, де чоловіки, повертаючись із війни, ставлять жінкам питання про те, 
хто є батьком їхньої дитини, остання з жінок, до якої чоловік якраз не повер-
тається, несподівано виростає до образу Богоматері (передусім це відчуваєть-
ся в пластиці). Так і тут – у кадрі струменить сила містичного образу.

Тим логічніше було завершити фільм так, як це зробив О. Довженко. Від-
стрілюється Тиміш із кулемета, одначе патрони закінчуються. У відчаї він 
б’є його ногами. Вриваються гайдамаки (так називає їх автор у літературній 
версії стрічки), стріляють. Та кулі його не беруть. Чи ж не месія? Одкриває 
груди: стріляйте! Отак він вознісся – розіп’ятий на уенерівських кулях…

ПІСЛЯ «АРСЕНАЛУ»

Уже потім, через десять літ, Довженко в «Автобіографії» напише, що в 
«Арсеналі» він «значно звузив рамки своїх кінематографічних завдань», 
оскільки поставив собі за мету показати класову боротьбу в Україні в пері-
од громадянської війни. І продовжував далі: «Герої “Арсеналу” були ще мало 
персоніфіковані. Це були носії ідей, ідеологій. Я оперував ще, за “звенигор-
ською” звичкою, не типами, а класовими категоріями. Велич і масштабність 
подій змушували мене стискувати матеріал під тисненням багатьох атмос-
фер. Це можна було зробити, вдаючись до мови поетичної, що й є, начебто, 
моєю творчою особливістю. Я йшов до реалізму в кіно повільними кроками».

Звучить як виправдання. Так воно, власне, і було: Довженкові, як і бага-
тьом іншим його ровесникам, довелося виправдовуватись. У другій половині 
1930-х остаточно перемагає уявлення про те, що митцям належить творити 
речі максимально приступні широким народним масам, а ще – бути реаліс-
тами, «ліпити» з натури «повнокровні» людські характери. У пресі час від 
часу влаштовувалися «розборки» окремих кінематографістів за формальні 
«викрутаси», і в цьому слід було каятися – іноді й наперед, про всяк випадок.

Ну, а тоді, у 1929-му, коли «Арсенал» вийшов на екрани, він, за оцінкою 
самого режисера, «був прийнятий і схвалений народом і партією. Його не 
прийняла письменницька громадськість. Це був, – продовжує Довженко, – 
абсолютно правильний фільм. По характеру ставлення до фільму, по його 
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оцінці можна було судити тоді про політичне обличчя людини. Це я добре 
запам’ятав. Фільм “Арсенал” був великою подією в моєму житті. Я виріс у 
ньому як політпрацівник і порозумнішав. Я був гордий і водночас зазнав ве-
ликого болю. Я відчув, що в нашому тодішньому світі далеко не все було та-
ким прекрасним, як того хотілося… Вийшло щось зовсім інше. Жити стало 
трудно» («Автобіографія» 1939 р.). 

Здавалося б, навіщо отак переживати. У пресі – здебільшого позитивні 
відгуки, маси так само висловлювали свій «одобрямс», принаймні публічно, 
під час організованих обговорень (із прокатом було куди сутужніше). І навіть 
сам товариш Сталін…

Утім, про це трохи докладніше. Для фільму (нагадаю, це була ще так звана 
«німа» стрічка) спеціально написав музику композитор Ігор Белза (1904–
1994). Він залишив цікаві спогади про роботу над картиною і Довженкові мір-
кування щодо ролі музики в кіно. Зокрема, ідеться також про показ фільму 
в Москві, під час роботи пленуму Центрального комітету партії в листопаді 
1928 року (ВУФКУ у такий спосіб обдарував партійне керівництво). «Перед 
початком перегляду було сказано, що саме до цього пленуму колектив Київ-
ської кіностудії (тоді – кінофабрики) приурочив випуск перших примірників 
фільму і що музика буде виконана автором. Після закінчення перегляду за-
лунали бурхливі оплески і схвальні вигуки. Як тільки оплески стихли, я по-
чув глухуватий, з помітним грузинським акцентом голос: “А тепер подякуємо 
композиторові”. Згодом, під час короткої бесіди зі мною Й. В. Сталін сказав 
про “Арсенал”: “Справжня революційна романтика”. А Всеукраїнське фото-
кіноуправління одержало за довженківський фільм подяку від Центрального 
Комітету партії» 189. 

Чого ще треба? Чого раптом «жити стало трудно?». Одначе те, що говори-
лося (переважно письменниками й переважно в кулуарах, оскільки пресою 
щось подібне майже не зафіксовано) про фільм людьми, з якими Довженка 
пов’язувало недавнє минуле – і часи визвольних змагань за незалежність, 
і вироблення спільних позицій щодо розбудови майбутнього України, боліло 
(і значило!, виходить так), чи не найбільше. Оцінка фільму як «зрадництва» 
(а ми знаємо, що вона була саме такою) не могла не вражати. Аби увиразнити 
позицію українських інтелектуалів стосовно подібних мистецьких (і не тіль-
ки) явищ наведу, бодай коротко, один лише приклад.

9 лютого 1929 року Довженко прибуває до Москви у складі великої де-
легації для участі в Тижні української літератури і мистецтва. З чималою 
кількістю подробиць цю подію відтворено відомим театрознавцем Наталею 
Кузякіною в книжечці «Архівні сторінки» (Київ: Національна асоціація укра-
їнознавців, 1992). Нею ж подано і суспільно-політичний контекст, у якому те 
все відбувалося і який, до речі, дозволяє глибше зрозуміти реакцію на той-
таки Довженків «Арсенал».

У кінці 1920-х уже починався терор, починали готувати й підґрунтя для 
антиукраїнських настроїв. Скажімо, убивство Симона Петлюри 1926 року 
використали своєрідно – судили не убивцю, Самуїла Шварцбарда, а Петлю-
ру як «погромника і бандита». Паралельно починаються атаки на Миколу 

189 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. С. 212.
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Хвильового. У московській пресі з’являються заклики до жорсткої оцінки 
«хвильовізму», «установки на Європу», оскільки, мовляв, «орієнтація на 
культуру пролетарської Росії <…> являє собою єдино правильне вирішен-
ня проблеми культурного розвитку» 190. Знайомі й до сьогодні мотиви, чи не 
так? Україні належить плисти в російському фарватері – яка там ще Європа? 
Та культурна автономія, у кіно зокрема, усе більше не влаштовує так званий 
центр, де імперські й проімперські настрої дедалі виразніше даються взнаки. 

Тепер, через роки й десятиліття, усе це виглядає куди зрозумілішим – го-
тувався процес «СВУ», громадська думка підтягувалася під переконання про 
те, що в Україні домінують націоналісти й навіть фашисти (знов-таки знайомі 
мотиви; нинішні політтехнологи нічого нового не вигадують, використовую-
чи сценарні «набутки» часів сталінщини).

І все це на тлі економічних негараздів. Вводяться картки на хліб. У Мо-
скві й поготів – люті морози паралізують життя. От за таких умов в столи-
ці з’являється делегація українських митців, яку ледь не відразу везуть до 
театру МХАТ на виставу за знаменитою п’єсою Михайла Булгакова «Дні 
Турбіних». За версією Кузякіної – не випадково, за цим стояли діячі одно-
го із найвпливовіших тоді літературних об’єднань – РАПП (Російської асо-
ціації пролетарських письменників; відзначалася тим, що претендувала на 
гегемонію в тодішньому літературному житті, більше того – виступати від 
імені партії).

Планувалося вбити двох зайців одночасно: ще раз викликати хвилю обу-
рення ненависним для раппівців письменником (перед тим вони зверталися 
до Сталіна з пропозицією заборонити твори Булгакова, одначе той захистив 
письменника) і водночас підставити українців, яким прогнозовано не сподо-
баються деякі епізоди вистави.

12 лютого в театрі «Ермітаж» відбувся громадський перегляд «Арсена-
лу» (саме після нього й відбулося описане С. Ейзенштейном – див. вище – 
відзначення московської прем’єри трьома майбутніми класиками світового 
кіно). І того ж дня – зустріч Йосипа Сталіна з українськими діячами куль-
тури, із Довженком включно. Збереглася стенограма зустрічі. Її підсумки 
оцінювалися по-різному. Скажімо, Микола Хвильовий закликав негайно 
видрукувати текст стенограми у пресі – «це поставило б деяких випадко-
вих в літературі людей на місце, а справжнім письменникам дозволило б не 
озиратися там, де цього не треба» 191. ВУСПП, «Вуспівці» (Всеукраїнська 
спілка пролетарських письменників, а по суті справи український філіал 
РАПП), звичайно ж, огризалися…

Сталін спробував роз’яснити не дуже тямущим у політиці митцям деякі 
її аспекти. Наприклад те, що більшовики збираються поступово ліквідувати 
державу за допомогою «невиданного усиления функций государства в виде 
низового пролетариата». Що стосується національної політики, то вона по-
лягає в тому, аби дати можливість розвиватися різним формам національ-
ного життя – задля того, щоб потім ефективнішим було об’єднання. Ну, а в 

190  Сутырин Б. Пролетарская литература и национальный вопрос. На литера-
турном посту. 1928. № 7. С. 24.

191 Комуніст. 1929. 24 лютого.
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мистецтві… У мистецтві не слід спішити й обов’язково ставати комуніс-
том – таким було роз’яснення вождя. Отут і виник приклад з Булгаковим. 
«Чужой он человек, – сказав Сталін, – безусловно. Едва-ли он советского 
образа мысли. Однако, своими “Турбиными” он принес все-таки большую 
пользу, безусловно».

Далі в стенограмі фіксується щось справді цікаве:
«Каганович [партійний керівник України упродовж 1925–1928 рр., вів ту 

зустріч і навіть виступив зі вступним словом, українською. – С. Т.]. Украинцы 
не согласны (шум, разговоры).

Сталин <…>. Для беллетристической литературы нужны другие мерки – 
не революционная и революционная, советская, не советская, пролетарская, 
не пролетарская <…>.

Говорят часто – правая пьеса или левая. Там изображена правая опас-
ность. Например, “Турбины” составляют правую опасность. Или, например, 
“Бег”, его запретили, это правая опасность. Это неправильно, товарищи. Пра-
вая и левая опасность это чисто партийное. <…> Нельзя чисто партийные 
мерки переносить в среду литераторо. <…> С этой точки зрения, с точки зре-
ния большого масштаба <…> я и говорю, что даже и пьеса “Дни Турбиных” 
сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а боль-
шевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от 
пьесы, которую никак нельзя назвать советской».

І тут нове повернення до Булгакова і його п’єси, спровоковане самими 
українцями. Літературний критик Василь Десняк (редактор харківського 
журналу «Критика») заперечив вождю: «Когда я смотрел “Дни Турбиных” 
мне, прежде всего, бросилось то, что большевизм этих людей побеждает не 
потому, что он большевизм, а потому, что делает единую неделимую Рос-
сию». І голос з місця: «…почему автор рисует русское офицерство идеалис-
тами, а когда дело доходит до полковника генерального штаба Балбача <…>, 
он изображен бандитом, буквально диким, некультурным – это значит, что 
может быть доброго на Украине».

От сей голос з місця – він міг належати й одному з критиків «Арсеналу». 
З тих же мотивів: чому більшовики зображуються за однією логікою, а вояки 
українського війська – за іншою? Упередженість, апріорний поділ за націо-
нальною ознакою – ось воно що. І хіба подібний докір не міг боліти Довжен-
кові, котрого, по суті справи, ставили в один ряд із Булгаковим, який не при-
ховував свого скептицизму до всього українського. Бо ж він, Довженко, не 
такий. Хіба міг він отак коверкати українську мову, як Булгаков із МХАТом 
вкупі? З останнім не міг не погодитись і товариш Сталін: «Насчет некоторых 
артистов, которые по-немецки говорят чисто, а по-украински коверкают. 
Действительно, имеется тенденция пренебрежительного отношения к укра-
инскому языку. Но чего вы требуете от артистов, они же не коммунисты, 
а просто артисты…» 192. 

Як оцінив пас Сталіна Довженко достеменно невідомо. Можливо так, як 
це зробив Микола Куліш, якого шпетили за п’єси («Мину Мазайла» та «На-
родного Малахія», який, власне, і був реплікою щодо п’єси Булгакова), де 

192 Усі цитати подано за книгою Н. Кузякіної (с. 21–26).
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аналізувалися проблеми національного розвитку. «Що він [Сталін. – С. Т.] 
нам сказав? – запитував драматург під час театральної дискусії у червні 
1929-го. – Коли в якій-небудь речі, перш за все, є матеріал, що його можна 
використати на користь революції, ми, більшовики, мусимо це зробити. За-
бороняти то ми майстри, а от творити не дужі». 

Тобто з посиланням на думку вождя йшлося про недолугість підходу до 
мистецтва з точки зору теми, матеріалу. А саме так оцінювали «Арсенал» і 
деякі недавні друзі режисера. На це ж накладався й очевидний неуспіх До-
вженкових фільмів у прокаті. У тому ж виступі Куліш фіксував ці невда-
чі так: «“Арсенал” і “Звенигора” фактично зазнали собі в масового глядача 
провалу. Не даром же т. Ткачук із Дніпропетровська сказав, що їм довело-
ся зняти “Арсенал” серед тижня, замінивши його закордонним фільмом з 
“інтрижкою”, з дією тощо, і що глядач відкинув “Арсенал”. Це тривожний 
симптом, оскільки в підсумку “матимемо замість великої культури балалай-
ку з насінням”» 193. 

Висновок Кузякіної видається багато в чому справедливим: «…українці, 
на чолі з нерозумним, жорстким кар’єристом Андрієм Хвилею, спритно ке-
ровані московськими друзями-зрадниками, зустріч із Сталіним програли». 
Усе звелося до уражених виставою «Дні Турбіних» національних гордощів. 
Підіграли й образу таких собі провінційних «хахлів», зациклених на своїх 
хутірських проблемах. З такими розправитися не надто вже й складно. «Чи 
треба говорити, – пише Кузякіна, – що до кінця 30-х років більшість учасни-
ків українського тижня 1929 р. так чи інакше загинула. Єдиною людиною, 
яку порятував Сталін у надії мати слухняного придворного кінорежисера, 
був О. Довженко…» 194. 

Для чого зустрічався вождь з українськими митцями, адже доти він нічо-
го подібного не робив? За припущенням Кузякіної, він хотів «зрозуміти їх 
настрої і спосіб мислити у зв’язку зі своєю головною справою – колективі-
зацією». Його бентежили два регіони – Україна та Сибір. В Сибіру він був у 
1928-му році. «Вождь зрозумів, що нелюбий йому селянин (а він завжди для 
нього ворог) буде триматися за землю до останньої можливості. Залишалося 
з’ясувати – наскільки значними є можливості. А також – чи знайде де-небудь 
селянство допомогу й захист» 195.

Цікаво, що саме на цьому матеріалі (колективізація) і вирішив робити 
свій наступний фільм Довженко. «“Землю”, – писав він в автобіографії, – 
я задумав як твір, що провіщав початок нового життя на селі». А далі й само-
критика: «Але ліквідація куркульства як класу і колективізація – події над-
звичайної політичної ваги, що відбулися, коли фільм був уже готовий, перед 
самим його показом, – зробили мій голос надто кволим і недостатнім». Пи-
сано так, бо ж знав добре – «Земля» не сподобалася Сталіну… Одначе про все 
за порядком.

193 Цит. за: Лесь Курбас у театральній діяльности, в оцінках сучасників – до-
кументи / упоряд. О. Зінкевич. Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» 
ім. В. Симоненка, 1989. С. 626–628.

194 Н. Кузякіна. Архівні сторінки. С. 33–34.
195 Там само. С. 37.
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«ЗЕМЛЯ»

Улітку 1929-го Довженко починає знімати фільм «Земля». Спершу плану-
валося, що він буде звуковим, одначе із цим не склалося. Суттєвим було й те, 
що стрічка фільмувалася на новій кінофабриці, Київській, щойно збудованій. 
А от, що відбувалося не вперше, так це село Яреськи, на Полтавщині. «Краса 
цього села, – описував його актор Петро Масоха, – надзвичайна. Воно стоїть 
у зеленій гущавині дерев, на горі біля річки Псла, що тече десь з далекого 
та широкого обрію – звідти, від знаменитих Сорочинців, описаних Гоголем у 
“Сорочинському ярмарку”. Зачаруєшся, спостерігаючи, як срібною стрічкою 
блискотить Псьол при заході сонця поміж осокорів і верб і, звиваючись, тихо 
підкрадається до підніжжя гори, на якій і розкинулись Яреськи, а потім зако-
хано обіймає цю гору й цілує її, як хлопець дівчину, як гоголівський Грицько 
свою Параску» 196. 

Стилістика, що нагадує незабутні сторінки повісті «Микола Джеря» Івана 
Нечуя-Левицького. І разом – Гоголя, котрий завжди був одним з богів До-
вженка. То ж і не дивно, що знімав на Полтавщині, у самому серці України. Та 
ще й разом з оператором Данилом Демуцьким, котрий так само боготворив 
українську природу, національний пейзаж і який, багато в чому, і виховав зір 
український, розвинув нашу символіку. Скажімо, соняшник – хто з нас нині 
не сприймає його як один із символів України? Тетяна Дерев’янко переказу-
вала мені оповідь (письмових підтверджень поки я не відшукав) Юлії Солн-
цевої про те, що Демуцький був залюблений у роботи художника Ван-Гога, 
зокрема його картину «Соняшники». Отак вони й виникли у фільмі, а потім 
стали невід’ємною складовою мало не кожної Довженкової стрічки. Й Украї-
на загалом уже невіддільна від того соняшникового сонцедайного образу.

В архіві музею Національної кіностудії імені Олександра Довженка збе-
реглися кілька сторінок, написаних рукою багатолітньої завідувачки музею 
Тетяни Дерев’янко (1930–2001). Цей же текст існував у тій самій папці в ма-
шинописному вигляді, що свідчить про його підготовку до опублікування. 
Йдеться про щоденникові записи Довженка, пов’язані з роботою над фільмом 
«Земля», котрий знімався в 1929-му і вийшов на екрани 1930 року. 

Публікація записів уперше здійснена Тетяною Дерев’янко в журналі 
«Кіnоколо» (2000, № 4–5, с. 102–106). Було й до того відомо про їх існуван-
ня. В опублікованих спогадах Довженкової дружини Юлії Солнцевої (1901–
1989) можна прочитати: «У мене зберігаються його [Довженка. – С. Т.] що-
денникові записи по фільму. Одначе я не хочу їх поки друкувати, як і багато 
чого іншого» 197. 

І ще, звідти ж: «Пригадую сценарій “Земля”. Олександр Петрович напи-
сав його, мені здається, за три дні і три ночі. Це було в Києві <…>. У нього 
була дуже цікава манера писати. Облаштувавши стіл і місце своєї роботи, він 

196 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 220.
197 Солнцева Ю. О Довженко, о времени, о себе… Радуга. 1997. № 2. С. 149. 

(Публікація Т. Дерев’янко).
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починав писати, іноді щось шепотів, іноді вставав, думав, зупинявся на напів-
слові, і знову сідав за стіл <…>. Сценарій був невеликим, одначе саме за цими 
30 сторінками Довженко поставив свій геніальний фільм “Земля”, а потім 
уже додав все те, що було зімпровізовано під час зйомок».

Чому записи по «Землі» не було видрукувано ще в 1960-ті, а потім і в 
1980-ті роки, коли до друку готувалися зібрання творів видатного митця, 
залишається незрозумілим. Особливо, якщо пригадати: чималу кількість 
щоденникових записів (і довоєнних, і воєнних років) було знищено самим 
автором; про це сказано в передмові О. Підсухи до книги «Україна в огні. 
Кіноповість, щоденник» 1990 року – зі слів Солнцевої зазначено, що опісля 
відомого засідання у Кремлі 31 січня 1944 року, за участі Й. Сталіна, де жор-
сткої, голобельної критики зазнала кіноповість «Україна в огні», Довженко 
«знищив три записні книжки». Напевно, то були щоденники 1920–1930-х ро-
ків. Звинувачення в націоналізмі та «антирадянщині» означали загрозу аре-
шту, і не дивно, що архів очищався від усього, що могло хоч би як скомпро-
метувати митця. Гадаю, то був не перший такий акт, адже впродовж 1930-х 
загроза життю Довженка виникала не раз. 

Підсуха вважав, що подає повний варіант щоденника. Одначе, як свід-
чить цитована вище фраза Солнцевої, «за кадром» лишалися і щоденникові, 
й інші записи Довженка, які його вдова чомусь не спішила оприлюднювати. 
Ті, хто знав Солнцеву і розповідав мені про неї (Дерев’янко, Микола Вінгра-
новський, В’ячеслав Кудін), відзначали одну дивну рису її поведінки: вона 
повсякчас турбувалася про металевий сейф з документами, до яких не до-
пускався ніхто. Більшу частину архіву Довженка Солнцева передала до Цен-
трального державного архіву літератури і мистецтва. Коли по смерті Солнце-
вої з’ясувалося, що все майно, включно з архівом, заповідано громадянці Ірині 
Петровій (москвичці, за фахом – директор фільму), виникла ідея викупити 
архів. Однак делегація Спілки кінематографістів України (до неї входив і я) 
при вивченні змісту того архіву з’ясувала, що в ньому немає нічого, окрім ко-
пій того, що вже знаходилося в ЦГАЛИ (пізніше – РГАЛИ). Решта матеріалів 
(а про їх існування знали ті, кому довіряла Солнцева – Дерев’янко, Підсуха, 
московський кінознавець Юхим Левін) загадковим чином зникла. Принай-
мні Петрова твердила, що нічого іншого, окрім запропонованого, у неї немає. 

Звичайно, я спробував з’ясувати (це був початок 1991 р.), чи не збігається 
те, про що розповідали посвячені в архівні таємниці, з тим, що знаходилося 
в закритій частині архіву Довженка в тому ж таки ЦГАЛИ. Тодішній його 
директор, Наталя Волкова, відмовилася: воля архівовкладника є священною. 
Відтак за заповітом Солнцевої щоденник Довженка (а саме його й було за-
крито для сторонніх очей) мав стати приступним для дослідників – і став! – 
не раніше 2009 року. Що й відбулося, зрештою, – 2013-го було опрацьовано 
і видано повний текст (те, що збережено в архіві) щоденникових записів До-
вженка.

Щоправда, вже пізніше Тетяна Дерев’янко розповіла про деякі матеріали, 
передані їй Солнцевою. Дещо з того вона видрукувала (цитовані вище осо-
бисті спогади, матеріали по фільму «Прощай, Америко!»). 

В архіві музею кіностудії імені О. Довженка відсутній оригінал – ідеться 
не про власне Довженків рукопис, а тільки про рукописну копію. Перевірити 
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ідентичність копії й оригіналу на сьогодні немає можливості – щоденникові 
записи є недосяжними ще п’ять років. Отже, маємо справу з «вибраним» зі 
щоденника. Взагалі, усе, що друкувалося за іменем Довженка, ретельно про-
сіювалося Солнцевою, а вже потім надавалося публікаторам (тому ж Підсусі, 
скажімо). По-друге, у тексті можливі помилки, припущені переписувачем, 
тобто Дерев’янко. І по-третє, при знайомстві з текстом помічаєш різночитан-
ня з досі встановленими фактами. До прикладу, за цими записами Довженко 
знаходився в Берліні з 25 травня до 15 червня. Автор найфундаментальні-
шого на сьогодні Довженкового літопису (М. В. Куценко. Сторінки життя і 
творчості О. П. Довженка) твердить (і обґрунтовує це документами!), що в 
Німеччині режисер перебував до 23 червня. Чим пояснити таке різночитан-
ня – сказати годі. 

Досі невідомим був викладений у записах монтаж фрагментів музичних 
творів російських композиторів для супроводу «Землі», котра була «німою», 
без звукової доріжки, стрічкою. У канонічному фільмовому каталозі «Совет-
ские художественные фильмы» (Москва, 1961) у ролі композитора значиться 
Левко Ревуцький (у титрах його ім’я відсутнє). Тут ідеться про Давида Блока, 
котрий виступив у ролі музичного оформлювача. Досі його ім’я зустрічалося 
(як диригента оркестру) тільки в титрах документального фільму Довженка 
«Битва за нашу Радянську Україну» (1943).

Відповідаючи на запитання головного редактора «Кіnо-Кола» Володи-
мира Войтенка чому Довженкові записи такі дистильовані, чому тільки про 
«Землю», Дерев’янко посвідчила: «Коли я прочитала, я запитала Солнце-
ву: “А чому записи такі уривисті?”. Вона відповіла: “Бо між ними були за-
писи, що не мали до “Землі” жодного стосунку”. Я кажу: “Та це теж цікаво! 
А чого стосувалися ті записи – знімального процесу, якісь ділові нотатки?” 
Вона мені: “Ні, там усілякі були… Вони не представляли інтересу…”. “То вона 
їх знищила?” – запитав Войтенко. – “Вона їх знищила”» 198. Отаке печальне 
свідчення сваволі Довженкової подруги – на своє розуміння «прополювала» 
його архів. Бог їй суддя, одначе ж як жаль. Так чи інакше, а пропоную чита-
чам Довженкові записи в російськомовному варіанті – такими, якими вони 
дійшли до нас…

1929 год

6 мая. Прочитал в газете маленькую заметку о гибели сельского комсо-
мольца, проложившего на поле первую борозду и убитого кулаками. Ночью 
думал о его судьбе. О его похоронах. Гроб на плечах крестьян. Яблоки каса-
ются его мертвого лица.

10 мая. Написал еще один эпизод смерти деда. Умирает, а вокруг плоды 
осени – яблоки, груши. Не знаю, будет ли сценарий, но я все время о нем 
думаю. Для того, чтобы снять фильм о крестьянах, о селе мало быть кине-
матографистом-художником, нужно не только знать историю своего народа, 
но и любить его, знать, чем он живет, понять, что дала ему Советская власть. 
И тогда будут у нас фильмы правдивые, как сама жизнь, а не плакаты.

198 Кіnо-Коло. 2000. № 4–5. С. 102.
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17 мая. Написал уже основу сценария. Не могу найти названия к буду-
щему фильму. Сегодня съемочная группа собралась, и я прочитал ей свой 
сценарий. Сказал, что установлю премию для того, кто придумает название, 
которое должно быть только в одном слове. Не признаю многословных на-
званий. Одно слово должно выражать смысл фильма.

18 мая. Нашел! «Земля» и только «Земля». Ясно, точно и конкретно.
23 мая. Зашевелились критики. Что-то промелькнуло в газетах (1), 

пытаясь уничтожить еще не осуществленный замысел.
23 мая. Газета «Вісті» № 116 (2) написала, что я начинаю снимать фильм 

«Земля» на сельскую тему, на Киевской кинофабрике. Мой оператор, конеч-
но, Даниил Демуцкий (3).

24 мая. Выехал в Берлин по приглашению торгпредства по просьбе фирмы 
«Прометеус» для перемонтажа проданных для проката фильмов «Звениго-
ра» и «Арсенал».

29 мая. Сегодня встретился с Эсфирь Шуб (4). Долго говорили с ней. 
Я рассказывал о своем замысле, о «Земле». Прочел несколько страниц. Она 
сказала, что все уже видит на экране.

15 июня. Я в Киеве, готовимся к выезду на съемки в Полтавскую область.
На роль героя фильма Василя пригласили Семена Свашенко. На роль 

Хомы – Петра Масоху, на роль деда, который умирает, – Миколу Надемско-
го, на роль другого деда – Миколу Красенко (5).

17 июня. Занимаюсь гримом актеров. Бодик (6) здорово мне помогает. 
Дедам обязательно нужны усы и борода. Красенко будет отпускать усы и бо-
роду, а потом Хазанов (7) покрасит их в белый цвет.

Ищем грим Надемскому. Сделали десятки усов и бород, пока не нашли то, 
что нужно.

Волнуют костюмы. Нужно, чтобы все было гармонично. Костюмеры 
должны подобрать настоящие сельские головные уборы.

18 июня. Сегодня приехал актер Степан Шкурат (8). Месяц назад я был 
у него в Ромнах и долго уговаривал его сыграть роль отца в фильме «Земля». 
В мое отсутствие Бодик тоже ездил к нему. Наконец он приехал. Будет сни-
маться.

29 июня. Наконец, после долгих бюрократических задержек, группа 
выехала на место съемок в село Яреськи Полтавской области. 

31 июня (9). Прочитал Полтавскую газету. Пишут, что я начинаю фильм, 
сюжет которого – борьба сельского актива за тракторизацию села.

3 июля. Собрал на площади жителей села, рассказал о фильме, просил, 
как всегда, помогать. Ассистенты должны подобрать лучших хлопцев и дев-
чат. Из них нужно отобрать 5 пар.

10 июля. Сегодня был в хате Мани Мацюци (10). Лирически-суровая 
девушка. Уговаривал ее мать и ее сняться в фильме. Очень долго говорил с 
ними. Кажется, согласилась.

11 июля. Начинаем готовить съемки похорон Василя. Все до мелочей про-
думать и учесть.

15 июля. Хочу, чтобы все, кто пойдет за гробом убитого Василя, поняли 
и пережили, что его смерть – не только горе для его семьи, друзей, это горе 
для каждого честного хлебороба. Люди должны хорошо одеться. Я пригласил 
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народный хор с родины Шкурата из Ромен. Хор будет начинать петь, а за ним 
запоют все. Наш народ умеет петь. Нужно (обязательно), чтобы на съемке 
был хороший духовой оркестр.

20 июля. Сегодня была главная съемка фильма – похороны Василя. Все 
село пришло с желанием сделать все как можно лучше. К похоронной про-
цессии присоединились люди с базара. Пели мою любимую песню «На городі 
верба рясна».

30 июля. Готовим съемки танца Василя и его смерть.
6 августа. Смерть Василя сняли. Молодец Сеня (11). Теперь нужно снять 

Хому – Масоху. Нужно, чтобы он избежал театральности – ведь это его пер-
вая роль в кино (12), несколько дней на репетиции. Нужно, чтобы он с разго-
ну ткнулся головой в землю и бешено закрутился.

15 августа. Уже по утрам холодает. А у нас нет актера на роль попа. Есть 
в Москве театральный актер Владимир Михайлович Михайлов – Лопадин. 
Бодик поехал за ним.

21 августа. Отсняли Михайлова, еще одна съемка, но уже в Киеве.
1 сентября. Киев. Возвратились в Киев. Здесь уже осень. А нам нужно до-

снять смерть деда. Досняли натуру в Голосеево и Китаево (13), и в некоторых 
селах под Киевом. Для досъемок выезжаем в Сухуми через Одессу.

20 сентября. Сухуми. Приплыли на пароходе в Сухуми. Здесь еще лето. 
На следующий день нашли настоящий украинский сад, где и будут прохо-
дить съемки.

1 октября. Киев. Продолжаем съемки фильма. Ответственный эпизод 
«Горе Наталки» (14).

5 октября. Передали из Парижа газету со статьей Макса Фалька (15), где 
он пишет и о моих съемках «Земли»: «На Украине Довженко снимает “Зем-
лю”. Я ценю Довженко как самого талантливого современного советского ре-
жиссера, выше Эйзенштейна и Пудовкина».

10 декабря. Сегодня из Сосницы приехал мой отец (16). Я показал ему не-
законченную еще копию «Земли». Он спросил меня: «Это все сделал ты?» – 
и заплакал.

12 декабря. Уже несколько месяцев, почти год, Юля (17) – моя жена, и я 
счастлив.

1930 год

Январь. Вместе с композитором Д. Блоком (18) работаем над музыкальной 
партитурой фильма. Если позволят технические условия на студии, мы ее 
озвучим. В «Киногазете» от 1 декабря 1929 года написано, что фильм будет 
«синхронизирован».

Я взял литературный сценарий «Земли», и по нему мы с Блоком определи-
ли музыкальный монтаж ленты для рояля и оркестра разных составов. Первая 
часть фильма должна озвучиться музыкальным вступлением П. Чайковского к 
«Модерато Ассай» и интермедией к третьему акту оперы «Черевички». Вторая 
часть должна быть озвучена Симфонией В. Калинникова, музыкальным про-
изведением Лядова «Колядка» и «Духовным стихотворением». Третья часть 
должна будет сопровождаться финалом второй симфонии В. Калинникова, 
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музыкальным рисунком «Из альбома № 1» Д. Блока. В четвертой части предпо-
лагалось использовать «Богатырскую симфонию» В. Бородина, музыкальный 
танец запорожцев А. Серова, танец П. Чайковского (19), а в конце картины 
должна звучать музыка из финала оперы «Черевички».

26 января. Картина принята Центральным правлением ВУФКУ (20).
29 января. Напечатал фрагмент сценария «Земля» в номере «А» альмана-

ха «Авангард».
8 апреля. Сегодня фильм выпущен на экран (21).

Примітки.
1. Що саме «промелькнуло» в газетах наразі не встановлено.
2. Повна назва газети – «Вісті ВУЦВК».
3. Данило Демуцький (1893–1954) – кінооператор.
4. Есфірь Шуб (1894–1959) – режисер неігрового кіно, приятелька До-

вженка.
5. Семен Свашенко (1904–1969), Петро Масоха (1904–1991), Микола 

Надемський (1892–1937, репресований), Василь Красенко (точні дати життя 
належить уточнити) – українські актори.

6. Лазар Бодик (1903–1976) – кінорежисер. Упродовж багатьох років пра-
цював помічником та асистентом режисера в Довженка (на фільмах «Звени-
гора», «Арсенал», «Земля», «Щорс»). З 1946 року – режисер студії «Київна-
укфільм». Залишив спогади про Довженка.

7. Напевно, що йдеться про художника-гримера (у титрах фільму не за-
значено).

8. Степан Шкурат (1886–1973) – кіноактор. З 1910 року виступав у Ро-
менському (Сумська обл.) самодіяльному драматичному театрі, організова-
ному Іваном Кавалерідзе. Знявся у фільмах Довженка «Земля», «Іван», «Ае-
роград», «Щорс».

9. Так у тексті. Мабуть, що 30 червня.
10. Марія Мацюця – жителька села Яреськи (Полтавська область, Ши-

шацький район), знялася в епізоді, в одному з перших планів фільму (дівчина 
біля соняшника).

11. Семен Свашенко.
12. Насправді роль Хоми була не першою роботою П. Масохи (працював 

у театрі «Березіль») у кіно, де він знімався з 1927 року (дебютував у фільмі 
Георгія Стабавого «Лісова людина»).

13. Голосієве та Китаєве – історичні місцевості в Києві.
14. «Горе Наталки» – йдеться про епізод, коли наречена (Олена Максимо-

ва) вбитого героя фільму протестує проти його смерті.
15. Макс Фальк – французький журналіст.
16. Петро Семенович Довженко (1863–1943) – батько режисера.
17. Юля – Юлія Солнцева.
18. Давид Блок (роки життя не встановлено) – композитор і диригент, 

організатор і керівник (від 1941 р.) Державного оркестру Міністерства кі-
нематографії СРСР. Музичний оформлювач ряду фільмів, зокрема стрічки 
В. Пудовкіна «Мати» (звуковий варіант 1935 р.). Автор книги «Музыкальное 
сопровождение в кино» (М.-Л., 1929, разом зі С. Богуславським).

www.etnolog.org.ua

IM
FE



144

19. Петро Чайковський (1840–1893), Василь Калинников (1866–1901), 
Анатолій Лядов (1820–1871), Олександр Бородін (1833–1887), Олександр 
Сєров (1820–1871) – російські композитори.

20. ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління). 
21. Справді, саме 8 квітня 1930 року фільм вийшов у кінопрокат.

У процесі зйомок було чимало обрядового, такого, що відсилало до на-
бутого багатовікового досвіду. До прикладу, основна група «Землі», а саме: 
Довженко, Демуцький, Свашенко, Бодик і Масоха, була одягнута в білий 
чумацький одяг. «Шкурат, – свідчив Масоха, – не був зодягнений у цю “уні-
форму”. Мабуть, соромився свого віку. А ми ходили по-чумацькому, ще й у 
солом’яних брилях. Це, безперечно, настроювало нас на краще сприймання 
всієї атмосфери села, у якій творився фільм».

Вечорами ходили на річку ловити рибу. Довженко не визнавав вудок – 
нудно, нецікаво!, отож, закидали неводи, сітки й тягли рибку, велику й ма-
леньку. Як це не дивно, режисер, котрий виріс на Десні, не вмів плавати. 
У спогадах Масохи описується, як переживав він, аби його кумир випадково 
не потонув. Відтак артист пірнав у воду і «баражував» неподалік – так, про 
всяк випадок. А коли на землю опускалася ніч, до Довженка приходили селя-
ни – побалакати «за жизнь». Про колгоспи, зокрема. Тоді тільки починалася 
та сама колективізація. Дядьки вступати до комунії не хотіли. Звісно, про це 
у спогадах учасників зйомки – жодного слова. Та хоч би й було те слово, – до 
друку не пропустили б. Вважалося, що селяни-бідняки (а їх, насправді, було 
дуже мало) йшли в колгоспи з радістю, вірою в завтрашній день.

– Ви ж дивіться, Олександре Петровичу, як рушиться старий світ! Нам 
же треба заново переучуватися жити! – так відтворює одну з вечірніх бесід 
Масоха.

– Ач, куди загнув! Ач-ач… – не здержався дід Килиман. – Тут хоч би Олек-
сандр Петрович якусь комедію накрутили своїм апаратом… Щоб посміяти-
ся – і квит. Пам’ятаю, як це було року… ні, брешу, брешу…

– Не до кумедії нам, діду, зараз, – перебив його Довженко. – Ще чимало 
доведеться чекати, поки настане час про наше село та кумедії «крутити». Те-
пер же не до сміху – трактор переорює одноосібні селянські межі. Міняється 
не тільки земля, а й люди на ній, стосунки людські, розум, психіка, звичаї. 
Народжується нове життя – соціалістичне, колгоспне. Народжується воно в 
муках і стражданнях, через які народ мусить пройти як по неминучому шляху 
в майбутнє. – І Довженко замислився. – Ще багато серця й розуму треба буде 
прикласти до тієї ріллі, що її виоре новий трактор, до ріллі, яка годуватиме 
нас у майбутньому. Так що нам, діду Килимане, зараз не до кумедії, – закінчив 
Довженко 199 

– Отакої, вже й не до комедії! Епічний серйоз… Хоча насправді і в цій кар-
тині чимало смішного, а точніше – сміхового. До речі, у спогаді знаменито-
го французького історика кіно Жоржа Садуля є такий собі короткий план, 
чомусь урізаний в українському виданні і відтворений у російському: «До-
вженко довго тисне руки. І я забираю з собою його образ – голубі очі, сиве 

199 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 226–227.
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волосся, загоріле обличчя, в якому можна розгледіти риси іншого геніального 
режисера – Чарлі Чапліна…» 200. Отака дещо несподівана, але, вочевидь, про-
мовиста імпресія.

Фільм знімали без затвердженого сценарію. Як згадував письменник 
(а тоді кіноредактор) Іван Ле, «це викликало велике незадоволення адміні-
страторів… Довгі місяці велися розмови, а кінознімальна апаратура крутила-
ся, незважаючи й на деякі адміністративні гальма, дивилися ми і кадри до 
фільму чи тільки проби, аж поки дійшло до моменту його здачі. Довженко 
нарешті “вняв” домаганням і дав буквально на кількох сторінках скорше лі-
бретто, а не сценарій (“виробничий”), якого ми й “затвердили” перед випус-
ком картини…» 201. 

Що сценарій був не надто розлогим і, отже, більшою мірою технологіч-
ним, свідчить і спомин Юлії Солнцевої: «Я вспоминаю о сценарии “Земля”. 
Александр Петрович написал его за три дня и три ночи. Это было в Киеве. 
Я сидела где-то в углу комнаты и смотрела, как он пишет. У него была ин-
тереснейшая манера писать. Устроив стол и место своей работы, он начинал 
писать, иногда что-то шептал, иногда вставал, думал, останавливался на по-
луслове, и опять садился за стол. Я не шевелилась. Комната, мне казалось, 
наполнялась атмосферой Довженковского таланта. Сценарий был невелик, 
но именно по этим 30 страницам Довженко поставил свой гениальный фильм 
“Земля”, а потом уже добавил все то, что было сымпровизировано во время 
съемок».

Тридцять сторінок – це теж чимало. Навесні 1930 року вийшла у світ бро-
шура-лібрето з Довженковим текстом, поділеним на 11 розділів. Ну, а власне 
сценарій, котрий є літературною версією фільму, Довженко написав тільки на 
початку 1950-х. За стилістикою, це близько до кіноповісті «Зачарована Дес-
на», яка писалася в ті ж роки. Аби в цьому переконатися, досить прочитати 
вже перші рядки «Землі»: «Не знаю, справді так воно було, чи то мені присни-
лось, чи, може, сни переплелись із спогадами про спогади – вже не пригадую. 
Пам’ятаю тільки, що дід був дуже старий і що скидався він на образ одного з 
богів, які охороняли й прикрашали нашу стару хату». 

«Спогади про спогади», переплетені зі снами, – чи ж не визначення того – 
особливого – жанрово-стильового утворення, котре в 1920-ті роки в чомусь 
реалізувалося в кіносюрреалізмі (у фільмах Луїса Бунюеля, до прикладу; на 
початку 1930-х траплялися (див. нижче судження З. Кракауера) зіставлення 
і фільмів Довженка з тим стильовим напрямом), а потім вибухнуть у другій 
половині ХХ ст. у творчості Федеріко Фелліні (іноді й порівнюють «Зача-
ровану Десну» та Феллінівський «Амаркорд») і наших Сергія Параджанова, 
Юрія Іллєнка, Івана Миколайчука. 

А в літературі це, поза всяким сумнівом, «магічний реалізм» латиноаме-
риканців (Габріеля Маркеса та інших), українців Василя Земляка, Валерія 
Шевчука, Володимира Дрозда… Звичайно, ця традиція починається не з До-
вженка, але саме він увиразнив її у ХХ ст., зробив естетично і філософськи 
привабливою.

200 Довженко в воспоминаниях современников. Москва : Искусство, 1982. С. 248.
201 Цит. за кн.: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 77.
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А позірно фільм «Земля» виглядає як екранний виклад агіткового сюжету 
про колективізацію. Бо ж не «припізнився» режисер, як то нарікав на самого 
себе в автобіографії, а писав, що називається, з натури – каток історії котив-
ся через українське село на його очах. Отож і бачимо в картині, як у чарівні 
сільські пейзажі вривається сувора історична реальність у вигляді трактора і 
тракториста Василя Трубенка (знову в головній ролі Семен Свашенко). Ва-
силь належить до шанованої хліборобської династії, котра звикла жити у зла-
годі з природою і її законами. 

Власне, тут і домінує хліборобський, такий земний міф. Усе скоряється 
рухові сонця і зміні пір року: вкинули до землі насіння, воно виросло, дало 
плоди, їх належить зібрати, переробити, забезпечити зимову паузу, аби з вес-
няним сонечком заходитися до нового трудового циклу. Саме так, у цьому – 
патріархальному – світі все циклічно, усе повторюється і, здається, ніколи не 
вирватися людині з прекрасного зачарованого кола. Героїзм нової людини – 
Василя і його сподвижників по комунній «ячейці» й полягає в дерзновенній 
спробі прорвати те коло, звільнитися від рабської залежності від природи і, 
тим самим, ствердити рай на землі. Рай, оскільки людина в ньому буде сама 
визначати закони буття і власного існування. І потечуть молочні ріки повз 
кисельні береги, і сповняться найзаповітніші мрії людства.

Таким виглядає агітковий пафос стрічки. Одначе насправді філософія 
(а чи, сказати б, натурфілософія) картини виглядає значно складнішою. Та й 
інакше не жила б вона досі, не визнавалася одним з найвидатніших кіновит-
ворів минулого століття. Тут ще раз програється на екрані сюжет національ-
ного (а з ним і вселенського, бо ж автор мислить категоріями космічними) 
відродження, ренесансу, про що вже говорилося вище. 

Ще раз нагадаємо собі: у 1920-ті роки колізія ренесансу виглядала доволі 
реальною, настільки, що була закріплена в цілком конкретній образній сис-
темі. Одна з найчитаніших книг того десятиліття – «Занепад Європи» німця 
Освальда Шпенглера – була добре відома і на наших теренах завдяки росій-
ському перекладу – «Закат Европы» (Москва, 1922). Ішлося саме про «за-
кат», за яким надійде «восход». Тобто мається на увазі природна циклічність: 
сонце сходить і заходить, аби вранці знову з’явитися над горизонтом. Захо-
дить на заході, сходить на сході, – як і належить бути. 

Відтак саме зі Сходу і слід чекати з’яви сонячних променів. Шпенглер 
звідти й виглядав оновлення культури. Бо ж, за його уявленнями, західно-
європейська охляла, втратила енергетику. На Сході ж, передусім на обширах 
колишньої Російської імперії, та енергія є… Микола Хвильовий зчитав ту 
тезу як істину в останній інстанції – і поклав на Україну місію історично-
го локомотива. «Азіатський Ренесанс», проголошений Хвильовим, означав: 
українцям треба усвідомити, що саме вони творять не тільки власне, а й май-
бутнє цілого культурного континенту. 

Так воно усвідомлювалося Павлом Тичиною, до прикладу. У збірці «Со-
нячні кларнети», у вже цитованому «Золотому гомоні», де центральним є об-
раз сонця, а у фіналі народ-месія крокує в майбутнє із «сонцем, голубами» 
(1918). Цикл віршів «Вулиця Кузнечна» (зі збірника «Вітер з України», 1924) 
має підзаголовки «Захід І», «Захід ІІ», «Сонце втомилось», причому в ряді 
випадків це більш, ніж очевидний діалог із книгою, ідеями книги Шпенглера. 
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Скажімо, Шпенглер пише, що «російський дух знаменує собою обіцян-
ку майбутньої культури, тим часом як вечірні тіні на Заході стають усе до-
вшими і довшими» (О. Шпенглер. Прусская идея и социализм. Берлин, 1922. 
С. 152). У Тичини в «Заході ІІ» читаємо: «Тінь титаниться на схід, я ж рос-
ту, встаю, Сильним руку подаю через націю і рід». І загалом, поезія Тичини 
настільки співставна з фільмами Довженка, що іноді може виступати в ролі 
коментуючого тексту до них. 

Ось початок «Землі». Поле, що хвилюється вітром, дівчина і соняшник. 
Останній є намісником сонця на землі, знаком його, і відтак нам явлено об-
раз землі, мічений тим знаком. Дівчина є майбутньою матір’ю, символом не-
займаності, чистоти. Сонцю ще належить зійти над цією землею, а поки тут 
сутінкова тональність освітлення. Вираженням цього є смерть Василевого 
діда (Микола Надемський, «спец» по дідівських ролях) – він іде із життя на 
кшталт сонця, тихо закочуючись за горизонт. І схиляються над ним остан-
нім привітом соняшники, віщуючи майбутнє воскресіння, майбутній схід. 
Тільки для цього потрібно чиєсь зусилля, чийсь спасительний героїчний 
жест.

Василь їде в місто і повертається звідти на тракторі. Його зустрічає все 
село. Тут помічаєш певний паралелізм з епізодом в’їзду Ісуса Христа до Єру-
салима на ослі. Ісус знаходить осла, сідає на нього й урочисто в’їжджає до 
міста. Народ у захваті виходить йому назустріч із гілками дерев і свіжою зе-
ленню, простилає його шлях своєю одіжжю і зрізаними гілками, голосно сла-
вословить його, вигукуючи про спасіння. 

Звичайно, навряд чи можна говорити про якусь усвідомленість такого па-
ралелізму: Довженко на той час доволі сильно відхилився від християнства, 
а церква і церковники виставлені у фільмі заледве не в сатанинській подобі. 
Одначе таким же очевидним є язичництво режисера, а стосовно євангель-
ського епізоду варто нагадати, що в ньому продовжено доволі давню культур-
ну традицію, описану рядом дослідників (див. О. Фрейденберг. Въезд в Ие-
русалим на осле (Из евангельской мифологии). – У кн.: О. М. Фрейденберг. 
Миф и литература древности. – М. : Наука, 1978; И. Г. Франк-Каменецкий. 
Женщина-город в библейской эсхатологии. – У кн.: С. Ф. Ольденбургу к 
50-летию научно-общественной деятельности. 1882–1932. Сборник статей. – 
Ленинград, 1934).

Справа в тому, що в’їзд Христа в місто є відтворенням одного з момен-
тів давньоєврейського свята Кущів, свята родючості та жнив. Обряд зрізання 
пальмових та вербних гілок, вистилання свіжої зелені, галасливі процесії з 
плодами, квітами, вигуки «осанна, спасіння» – усе взято звідти.

Одначе, що й кого рятує Месія, який в’їжджає до міста? І чому Єрусалим 
уявляється жінкою? Справа в тому, що в цьому образі маємо давнє жіноче 
божество – землю-матір. Образ землі співвіднесено із жінкою, що народжує. 
«Первісно це божество землі уявлялося і божеством місцевості, оскільки обо-
жнювалася і та ділянка землі, на якій жила громадська група, що займалася її 
обробленням» 202. Це божество родючості, матір-земля, має свого шлюбного 
чоловіка – Бога небесного, який запліднює її світлом і вологою. Боги неба і 

202 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. С. 494–495.
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землі щороку відзначають свій шлюб, результатом чого і є народження нових 
дітей. Тому свято жнив виявляється найрадіснішим і найурочистішим.

Що стосується самого в’їзду в місто, то слід зауважити, що місто уявля-
лося в образі жінки (як і земля). Оскільки «божество, яке вступало в шлюб, 
в’їжджало до міста, то внаслідок конкретності мислення сам в’їзд уже ото-
тожнювався зі статевим актом; в’їжджаючи в місто, бог запліднював його (її). 
Відтак ворота міста мусили уявлятися у вигляді жіночого органу продуктив-
ності. Те саме бачимо в міжнародному фольклорі: відкрити ворота – озна-
чає родити, і ворота дорівнюють жіночому дітородному органу. Материнська 
утроба при родах – небесні ворота, котрі одкриваються, а пройти крізь воро-
та, через двері – означає порятуватись, народитися» 203.

І в «Звенигорі», і в «Арсеналі», і в «Землі» (про це вже частково йшлося) є 
подібний в’їзд героя-спасителя, покликаного ощасливити даний земний про-
стір, ось цю саму землю. Спаситель мовою землеробського міфу (а саме його 
мовою дуже часто і говорить Довженко) означає податель життя, нових на-
роджень. Василь в’їжджає на своєму залізному «ослі», котрий – коли вже йти 
слідом за означеними символами – теж є «спасителем»: сісти на осла озна-
чало спастись, порятуватись. Відтак, коли трактор в епізоді в’їзду зненацька 
зупинився, то це символізувало ще й ситуацію відмови у спасінні. Належало 
давнім язичницьким способом (у тракторі закінчилася вода, і тоді Василь з 
товаришами просто зробили «пі-пі» у тракторну утробу) поновити живий 
зв’язок двох спасителів задля того, аби очікуваний акт звершився. 

Отже, в’їзд Василя до села є нічим іншим, як весіллям, поєднанням із зем-
лею-дівицею, що потребує спасительного совокуплення. Й одразу це дістає 
образне продовження: плуг врізається в землю – здійснилося! А затим від-
творюється ввесь хліборобський цикл – до жнив і випічки хліба. Затим над-
ходить черга і власне любовних змагань. Знаменитий епізод, коли закохані 
пари застигли в місячному сяйві. Руки парубків потонули в дівочих пазухах; 
ворожбитський жест, котрий наближає врочисту мить, коли перед чоловіком 
одкриються незаймані досі врата. 

І – врочистий, у передчутті близького щастя – танець Василя на світан-
ку. Вже скоро схід сонця, його народження і відродження – таким є метафо-
ричний зміст епізоду. Одначе, аби сталося щось подібне (мислячи, знов-таки, 
категоріями землеробського міфу), необхідна викупна жертва спасителя. 
Злодійкуватий, із-за рогу, постріл куркуля Хоми (Петро Масоха), смерть і на-
ступний похорон, котрий синхронізується з родами (Василева мати народжує 
ще одного сина), ясно окреслюють воскресіння героя. Материнське лоно од-
верзлось, і він пішов крізь небесні врата у вічність, на новий круг буття. 

У фіналі Василева наречена в посмішці іншого парубка пізнає його без-
смертну сутність. Стрясаються небо і земля від нового шлюбного випру-
ження, і материнське земне лоно вбирає в себе животворящу вологу, котра 
омиває прекрасні плоди вселенської любові. І – сонце, ось воно, уперше, 
з’являється у фільмі, виграючи в кожній крапельці дощовиння, світиться не-
бесними радощами дарованого життя. Порятовано землю, відроджено знову 
рід людський – і немає кінця і краю цьому вічному чаклунству. 

203 Там само. С. 497.
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У квітні 1930 року «Земля» виходить на екрани, і навколо неї розгорта-
ються дискусії. Це, зрештою, позначилося і на самому фільмі – з нього було 
вилучено ряд епізодів. Зокрема, уже згадуваний, де парубки «дозаправля-
ють» трактор у природній спосіб, а також плани з оголеною Наталкою (Оле-
на Максимова), нареченою Василя, котра під час його похорону метається 
по хаті на знак протесту проти смерті коханого. Себто було вилучено те, що 
видавалося надміром фізіологізму і натуралізму. 

І все ж, по війні, коли заходилися організовувати Держфільмофонд СРСР 
під Москвою і почали шукати «Землю», не виявили жодної офіційно випу-
щеної копії стрічки. Зате залишилася та, що була надана для цензурування 
до Державного інституту кіно і там лишилася – в авторському варіанті (так, 
принаймні, твердить американський дослідник Джей Лейда 204). Відтак сьо-
годні маємо фільмовий варіант, близький до авторської версії. На відміну від 
«Арсеналу», скажімо, і більшості інших стрічок Довженка 205. 

У дискусії щодо «Землі» особливо вирізняється один відгук, про який сам ре-
жисер відгукнувся так: «Радість творчого успіху була жорстоко подавлена стра-
ховинним двопідвальним фейлетоном Дем’яна Бєдного під назвою “Философы” 
в газеті “Известия”. Я був так приголомшений цим фейлетоном, мені було так 
соромно ходити вулицями Москви, що я буквально посивів і постарів за кілька 
днів. Це була справжня психічна травма…» (Автобіографія 1939 р.).

Чому аж так сильно відреагував Довженко на фейлетон придворного (за 
іронією долі, справжнє прізвище Бєдного, нашого земляка, до речі, саме При-
дворов) поета? Тільки одного разу, згодом, він буде уражений подібним чи-
ном критикою свого твору – у 1944-му, після «розносу» Сталіним його сце-
нарію «Україна в огні». Тодішній керівник радянської кінематографії – Іван 
Большаков – згадував, що «никогда раньше не видел его [Довженка. – С. Т.] 
таким подавленным и расстроенным» 206. 

Пояснення одне – режисер мав усі підстави вважати, що Бєдний просто 
озвучив думку вождя. Чому ж не побоявся в 1939-му написати про це в ав-
тобіографії? А тому, що на той момент у нього склалися хороші стосунки зі 
Сталіним, і він міг собі дозволити заднім числом розповісти, як багато значив 
для нього подібний відгук. Можливо, навіть «сигналізувати» про це, в отакий 
спосіб нагору: от настільки вагома ваша оцінка, то ж побережіть мене от таких 
травматичних жестів.

Прямих свідчень щодо ставлення вождя і учителя до «Землі» поки немає. 
Одначе промовистим у цьому світлі є критика письменників раппівського 
кола – Олександра Фадєєва, скажімо, майбутнього приятеля. Його судження 
практично збігається з фейлетоном: на екрані постали такі ситі і сильні люди, 
що незрозуміло, навіщо їм стріляти один в одного і взагалі щось міняти у сво-
єму житті. 

Режисер Всеволод Пудовкін, нібито ж прихильний до Довженка, ставив 
питання про те, «якого біса треба було влаштовувати бійку за трактор, якщо 

204 Див.: Олександр Довженко. Літопис життя. Фільми. Малюнки. Задуми. Київ, 
1994. С. 117–118.

205 Див.: Там само. С. 115–118.
206 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 69.
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навколо панує багатство і надмір матеріальних благ, коли люди спокійно по-
мирають, вкусивши для останнього задоволення яблуко, а таких яблук на-
вкруги тисячі і тисячі, коли треба тільки простягнути руку і розкішні дари 
природи посиплються на плечі» 207. Вульгарний соціологізм таких висловлю-
вань очевидний, як і дивний, майже дослівний збіг поцінувань.

Що ж, почасти і сам Довженко провокував щось подібне, постійно наголо-
шуючи на політичному звучанні свого фільму. Відтак до його роботи стави-
лись як до тексту політичного, лишаючи поза кадром поетику фільму. Бєдний 
лише загострив політологічну складову підходу до стрічки, нітрохи не вага-
ючись у доборі слів:

«ЗЕМЛЯ» – кулацкая кинокартина.
На ней показана нам Украина
Кулацки-румяная,
Сытая, пьяная,
Дебелая, прочная, 
Нарядная, сочная,
Буйной плотью бунтующая,
Сладострастно «жартующая» <…>.
Вековой уклад, старина – 
Вот ее подоплека.
Трактор в ней – новизна – 
Как у дядьки у киевского бузина:
Сбоку припека.
А вернее: ПРИЕМ МАСТЕРСТВА
ДЛЯ МАСКИРОВКИ ЕЕ СУЩЕСТВА,
Советской цензуре подачка,
Вот глядите, мол, трактор! Не тачка!
Не тачанка тем боле!

Отака підозра в «маскуванні существа» не могла не ранити – ворогів тоді 
й підозрювали насамперед у цьому: притаїлися, видають себе за своїх, а на-
справді… Тим болячіше це було чути колишньому петлюрівцю Довженкові – 
він добре розумів, чим закінчуються подібні підозри. 

І ще, трохи далі:

Грязный трактор тут выдумка. Так. Привходящая.
А жизнь настоящая,
Жизнь вечная – вот:
Беременной бабы живот,
Поле ржаное,
Яблочко наливное,
Подсолнух, арбуз на бахче…
А не трактор в горячей моче!
Ведь поле-то, поле – кулацкое! Чье-же?

207 Цит. за: Соболев Р. Александр Довженко. С. 85.
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И кулацкое яблочко тоже <…>
Это все – плодородно-растительное, 
Столь кулацко-прельстительное,
Столь дурманно-наркозное,
ЭТО ВСЕ – НЕКОЛХОЗНОЕ!
ДОКОЛХОЗНОЕ, ПРОСИМ ПОНЯТЬ,
И ТАКУЮ-ТО ЖИЗНЬ НА КОЛХОЗЫ МЕНЯТЬ?!

Як бачимо, говориться те саме, що й Фадєєвим чи Пудовкіним, тільки 
грубіше, договорюючи все до кінця. Навіть із пропозицією в кінці давати 
фільми пропагандистського і виховного характеру (от же під яким «соусом» 
подається картина) «на проверку старым марксистам», із закликом протисто-
яти «слюнявому смакованию половых – “философских”! – проблем!!». Аби 
вже зовсім добити автора фільму, під фейлетонну завісу викликається вірту-
альний дух Леніна:

Кино-штучка «ЗЕМЛЯ» Ильичу
Была-бы не в радость, –
Он ее оценил-бы брезгливым словцом:
– «Нестерпимая гадость!»
И дело с концом.
С КОНЦОМ КИНО-ФИЛЬМА ТЕМ ПАЧЕ,
ГДЕ КУЛАК ТОРЖЕСТВУЕТ, ПОБЕДНО РЫЧА,
Не могу Ильича я представить иначе!
А я все-таки знал Ильича!

Тих, хто бажає глибше осмислити суспільно-політичний контекст, у якому 
й оцінювалася стрічка Довженка, відішлю до статті професіонального комен-
татора 208. Тут підкреслю тільки одне: фільм з’явився на екранах у мутний час, 
за місяць після опублікування знаменитої статті Сталіна «Головокружение 
от успехов», коли ставлення до колективізації – бодай ненадовго – перестало 
бути політично ясним і зрозумілим. Хоча вождь і без того не любив українське 
селянство, а тут йому ще показали, яке воно сите й задоволене в масштабах ці-
лого Космосу (і справді, ніякого Хаосу, творити заново тут нічого). 

Через два дні після фейлетону вийшла постанова Главискусства по філь-
му Довженка. Полум’яний Дем’ян радісно відгукнувся – у тих же «Извести-
ях» і в тій же віршованій формі – на ту постанову, перераховуючи скорочен-
ня, до яких належало тепер вдатися:

Из картины «Земля» оголение
Распалившейся девушки – вон!
Безобразнейшее «орошение» (тобто «дозаправка») 
Опозоренье трактора – вон!
Гопак на три четверти – вон! (і т. д.)

208 Див.: Листов В. С. Чистейший моветон. Комментарий к стихотворению 
Демьяна Бедного «Филофы». Киноведческие записки. 1994. № 23.
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Сучасному читачеві важко уявити собі подібну «дискусію», щоби мовою 
поезії (щоправда, вульгарної, графоманської) перекладалися і публікувалися 
в багатотиражній газеті цензурні постанови. Ну, така вже епоха. Принаймні 
зі сторінок газети, чия впливовість тоді перевищувала авторитетність цеків-
ського органу, «Правды» (сам Сталін довіряв останній менше – див. статтю 
Листова); було сигналізовано: Довженко належить до стану класових воро-
гів. Він, звісно, примаскувався, одначе своїм фільмом необережно викрив 
себе. Що ж, тепер з ним буде простіше розправитися… Було із-за чого пере-
живати режисерові. 

Та й коли одверто, то «політолог» Дем’ян Бєдний у цілому мав рацію: з 
політичною агітацією за «світле майбуття» в колгоспі в Довженка, вочевидь, 
не склалося. Його фільм – і з плином часу це ставало все очевиднішим – опо-
відав не про колективізацію, а про чар космічних гармоній, про естетичну 
красу землеробського міфу. Про те, що Відродження нації і людства може 
здійснитися тільки тоді, коли поважаються закони Природи і Буття. Хоча 
суб’єктивно, Довженко, як і більшість його ровесників-інтелектуалів, зали-
шався в полоні великої утопії про благотворність втручання людини у при-
роду. Він щиро вірив: тільки змінивши закони природи, тільки поставивши 
вище неї людський інтелект і волю, можна забезпечити людству райське бла-
женство в найближчому майбутньому.

Одначе сказалося те, що сказалося. Чому так сталося? Одна з відповідей – 
за камерою під час зйомок фільму стояв Данило Демуцький…

ДАНИЛО ДЕМУЦЬКИЙ  
ЯК ГЕНІЙ ВІЗУАЛЬНОЇ НАТУРФІЛОСОФІЇ

На жаль, чимало людей не розуміли Данила Демуцького за життя. Дво-
рянський син, він народився в липні 1893 року в с. Охматів на теперішній 
Черкащині. Його батько Порфирій Демуцький – лікар і визначний куль-
турний діяч, який збирав зразки народної музичної творчості та керував 
величезним сільським хором, що гастролював неосяжними просторами Ро-
сійської імперії. Шевченкове село, Наддніпрянська Україна – не випадково 
посеред варварського ХХ ст. зніме він потім фільм «Тарас Шевченко» (режи-
сер Ігор Савченко, 1951 р.), не випадково, мабуть, сама його доля зримується 
з великим Кобзарем – його теж відправлять на заслання в Середню Азію, але 
в Узбекистан, де він так само буде малювати (тільки за допомогою фотокаме-
ри) місцеві пейзажі й чудесні постаті чоловіків і жінок.

Отже, сільське дитинство, потім Київ (гімназія, університет) і захоплен-
ня фотографією, що почалося участю у фотографічному товаристві «Дагер». 
Спершу пейзажі, трохи пізніше і портрети. Знімав моноклем, найпростішим 
об’єктивом, який дозволяв досягти незвичайного пластичного ефекту. Далі 
буде співробітництво з театром «Березіль», яким керував Лесь Курбас, і – 
Одеса, кінофабрика, її фотолабораторія. А от навчитися знімати кіно – річ 
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непроста: за словами самого Демуцького, у ті часи оператори були своєрід-
ною кастою, доступ до якої строго лімітувався. Вони сприймалися як шама-
ни, і секрети чаклунства не роздавалися й не віддавалися абияк і абикому. 
І тільки завдяки Олексієві Калюжному, який дав – на одну ніч – свій апарат, 
Д. Демуцький почав опановувати технічні тонкощі. Незабаром взяв участь у 
зйомках фільму «Вася-реформатор»...

Разом зі сценаристом «Васі…», Олександром Довженком, вони ще знімуть 
«Ягідку кохання» і на короткий час розійдуться, щоб зійтися через два роки 
на «Арсеналі», у якому Д. Демуцький заявить про себе як професіонал світо-
вого рівня. А далі – супершедевр «Земля» і сполітизована історія про колек-
тивізацію села. Проте камера Д. Демуцького тримала у фокусі дещо інше – 
біблійний сюжет про загибель і відродження Українського Космосу. Варто 
зіставити фотографії Д. Демуцького (пейзажі та зйомки оголеного жіночого 
тіла), аби зрозуміти, що його авторство в «Землі» є безсумнівним (усупереч 
іншим тлумаченням, про що йтиметься далі). Він, як ніхто, може, відчував 
тремку душу природи, її вічну й неповторну красу. Так і виникло небезпеч-
не – тоді! – відчуття того, що «ґвалтувати» її є абсолютним безглуздям. За-
вдяки використанню особливої оптики, того-таки монокля, удалося досягти 
ефекту пом’якшеного зображення, космічної первозданності. Зйомка з ниж-
ніх точок увиразнила міфологічну компоненту картини – люди постали тут 
у масштабі землі й неба. Пейзажі насичені повітрям та особливим ліричним 
світлом. Воли і коні, які здригаються при пострілі, безкрайні поля, барокова 
пишнота небес, розкіш оголеного жіночого тіла (у своєму відгуку на фільм 
Максим Горький доволі точно відсилав його зображення до полотен Рубен-
са), що переживає трагедію втрати коханого... Соняшники, які символізували 
віру в те, що й на цій землі зійде сонце нової великої культури. 

Будуть також інші фільми, зокрема Довженковий «Іван», де чудово зняті 
Дніпрові пороги, що мають іти під воду. А потім трапиться страшне. Демуць-
кого заарештують. Спочатку в 1932 році. «Тоді, – пояснить він на допиті через 
три роки, уже у 1935-му, – мені було пред’явлене обвинувачення в розголо-
шенні даних допиту і приховуванні сценарію Фауста Лопатинського “Украї-
на”». Через чотири місяці звільнили, одначе арешт багато чого зламав і багато 
що пояснює в характері роботи знімальної групи «Івана». О. Довженко був 
змушений запросити на фільм ще двох операторів – Юрія Єкельчика й Ми-
хайла Глідера. Над режисером так само нависли хмари…

У написаному вже після війни, у липні 1946 року, листі Генеральному про-
курору СРСР Д. Демуцький розповість про це так: «19 октября 1934 года я 
был арестован НКВД УССР в г. Киеве, где я работал в студии художественных 
фильмов в качестве оператора и где прожил почти всю свою жизнь.

Единственный допрос, на который я был вызван следователем, заключал-
ся в том, что я должен был подробнейшим образом перечислить всех своих 
родственников, как близких, так и дальних по линии отца и по линии мате-
ри – как живущих, так и давно умерших, имена и степень родства которых 
часто я с трудом мог вспомнить. <…>

По окончании допроса следователь ознакомил меня с предварительным 
обвинением, в котором говорилось, что я являюсь родственником активного 
члена белоэмигрантской организации К. Ф. Демуцкого и имел с ним связь.
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На самом же деле этого родственника (сына двоюродного брата моего отца) 
я видел всего один раз в жизни (в 1917 или 1918 году) и то мельком, когда он 
заходил к моему отцу в Киеве и с тех пор не только никакой связи с ним не 
имел, но даже не знал и по сей день не знаю, где он находится, ибо это был для 
меня совершенно посторонний человек, судьбой и личностью которого я со-
вершенно не интересовался и никаких общих с ним интересов не имел.

Просидев под арестом 4 месяца, 14 апреля 1935 года я был освобожден 
из тюрьмы с обязательством на следующий день явиться в Учет. Стат. Отдел 
НКВД, где мне было сообщено решение Особового совещания от 27 марта 
1935 года, которое гласило: “Демуцкому Д. П., из дворян, как социально опас-
ному элементу запретить проживание в 15-ти пунктах СССР сроком на три 
года, т. е. по 19 декабря 1937 года”.

Мне предложили выбрать город, где я бы хотел жить, и я выбрал Ташкент, 
так как там имелось кинопроизводство, на котором я смог бы работать по сво-
ей специальности. Через несколько дней я выехал в Ташкент».

В Узбекистані Д. Демуцький і справді працює в кіно – знімаючи невеликі 
сюжети для студії хронікальних фільмів. Трьома роками, однак, не обійшлося. 
У січні 1938 року оператора знову заарештовують. Арешт, як пише Демуць-
кий у тому самому листі до Генпрокурора СРСР, виник «по бредовым показа-
ниям одного мальчика, признанного впоследствии экспертизой психически 
ненормальным. Скажу только, что дело было до того запутано следствием, 
тянувшимся почти год, что Военный трибунал, куда было передано дело, на-
правил его на переследствие, которое продолжалось еще шесть месяцев уже в 
нормальных условиях. В результате дело было прекращено и все 21 человек 
освобождены. 1 июня 1939 года я был освобожден одним из первых, проси-
дев в тюрьме 17 месяцев. Полная реабилитация дала мне возможность снова 
вернуться в Киев» (цитую лист, копія якого зберігається в архіві Музею На-
ціональної кіностудії імені О. Довженка).

На жаль, життя і здоров’я були зломлені. Хоча Данило Порфирович зніме 
ще не один фільм – «Насреддін у Бухарі», «Тахір і Зухра» (у роки війни він 
знову попрацює в Ташкенті), знаменитий «Подвиг розвідника» (у Києві, з ре-
жисером Борисом Барнетом), інші картини. Буквально за декілька днів до 
смерті Д. Демуцькому присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв Украї-
ни» – йому, класику світового кіно, ніби глузуючи… 

Історія з арештами й засланням Д. Демуцького, напевно, ще більше 
ускладнила внутрішнє почування О. Довженка, адже оператор був одним 
з його найближчих друзів. Щоправда, Петро Масоха стверджував: на їхню 
дружбу різко негативний вплив мала Юлія Солнцева. А ще – ревнощі до 
творчого успіху. «Треба сказати, – писав актор, – що під час подорожі по Єв-
ропі в 1930 році з картинами “Арсенал” і “Земля” оператора Демуцького у 
деяких місцях приймали з більшим захопленням, аніж Довженка. І, можли-
во, з ревнощів Довженко <…> кидає такі слова [далі процитовано донедавна 
недрукований виступ О. Довженка в Москві, перед студентами ВДІКу, при-
близно в 1933 році, після зйомок “Івана”. – С. Т.]».

«У меня, очевидно, все операторы Демуцкие, потому что кадры я всегда 
ставлю сам ввиду того, что я люблю работать быстро. Я не люблю медлитель-
ности операторов и я сам таскаю аппарат, сам устанавливаю. В это время я 
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формулирую свои мысли; когда я таскаю аппарат, у меня протекает наиболь-
шая работа. А затем я говорю оператору: “Наводи на резкость и крути!».

Або:
«Операторы поднимали большую волну против меня в том отношении, 

что, мол, Довженко разбивает их стиль. Это было при съемке “Земли”».
Ці висловлювання режисера П. Масоха коментує так: «Який абсурд! Важ-

ко повірити в те, що це слова Довженка. Адже ми знаємо його як геніально-
го художника, тактовного, уважного, і, головне, культурну людину, і чути з 
його уст пустопорожню браваду просто немає сил. <…> Бо ж говорити, ніби 
діяльність оператора суто технічна, доволі ризиковано. Тим більше, коли це 
стосується Демуцького (“У мене всі оператори Демуцькі”)».

Інакше кажучи, актор, який добре знав О. Довженка, не пізнав його голос 
у тексті виступу, наведеному в листі його друга Михайла Коваленка. Також 
він висловив підозру в тому, що тут чується хтось інший. «Я хочу прямо го-
ворити про Солнцеву Юлію Іполитівну. Під “чужим голосом” <…> я маю на 
увазі, звичайно, її – дружину Довженка. <…> Своїм впливом – а Солнцева 
виявилася людиною з вельми владним характером – вона постійно міняла 
природу свого слухняного Сашка, і, треба сказати, не на користь останньо-
го <…>». А далі П. Масоха закидає О. Довженкові неучасть у долі кіноопера-
тора: «І коли Демуцькому була необхідна допомога в той момент, коли він си-
дів арештантом перед своїм засланням і треба було замовити за нього слівце 
у відповідних органах (як зробив це П. Нечеса, колишній директор Одеської, 
а потім і Київської кінофабрики), то його друг Сашко не пішов туди».

Що було, те було. П. Масоха висловлює щирий жаль, що після «Івана» опе-
ратор і режисер більше не працювали разом. «Хто знає, у якій чудодійній якості 
зображення мали б ми наступні фільми Довженка, якби їх знімав Демуцький. 
Та, на превеликий жаль, уже починаючи з “Івана”, значною мірою губилася та 
неповторна національна самобутність фільму, яку ми бачили в “Землі”» 209 

Дуже можливо, що з такою думкою погодився б і сам Довженко. У всяко-
му разі це засвідчує його лист Д. Демуцькому, написаний після війни, 1 квітня 
1946 року, коли оператор повернувся до Києва. Режисер обдумував можли-
вість роботи над фільмом «Зачарована Десна», сценарій якого він закінчував. 
«Дуже прошу тебе, Данило, допоможи мені. Зніми мені пейзажі так, як ти 
тільки вмієш. Зніми повідь на Дніпрі, щоб була ширина, щоб було весело, 
щоб все неслося вперед – і вода, й дерева, й хати у воді, і хмари. <…> При-
гадай свої знамениті проїзди по Дніпру для “Івана”. Вони, твої пейзажі <…>, 
були стереоскопічні» 210. Як бачимо, не всі, ой не всі «оператори Демуцькі», 
Демуцький на світі один («зніми так, як ти тільки вмієш»). Та й справді, чи 
дійсно О. Довженку належала фраза, цитована П. Масохою? Виникає деда-
лі більше підозр, що Ю. Солнцева по-своєму змінювала Довженкові тексти 
і, може, навіть вносила в них свої правки. Утім, поки що це тільки гіпотеза, 
яка потребує ретельної перевірки. Ясно одне – Д. Демуцький був тим опе-
ратором, з яким О. Довженко створив свої кращі фільми. І цим усе сказано. 

209 Петро Масоха: «Я не боюсь сперечатися з Вами, Олександре Петровичу…». 
Невідісланий лист до М. М. Коваленка. Сучасність. 1994. № 12.

210 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 28–29.
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ДЕМУЦЬКИЙ, ВІТЧИЗНЯНА ШКОЛА 
КІНООПЕРАТОРСТВА 

І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

У творчості, у самому пластичному мисленні О. Довженка простежують-
ся барокові мотиви. Відтак варто докладніше зупинитися на цій точці перети-
ну контактів – великому часопросторі культури: новий вид мистецтва, кіно, 
і пластичні мистецтва, народжені за тисячоліття до того. Звісно, пластичні 
ідеї реалізуються режисером у співпраці, співтворчості з кінооператором та 
кінохудожником. 

Бароко – це і добре відомий великий стиль ХVІІ–ХVІІІ ст., і «певна мо-
дель культури, що постає на історичних зламах» (Галина Скляренко). Укра-
їнський варіант барокового стилю доволі добре описаний ученими (Микола 
Сулима, Леонід Ушкалов та ін.), водночас ознаки бароко віднаходять і в куль-
турі ХХ ст., саме в кризові, зламні періоди. Скажімо, не раз зверталася увага 
на зв’язок українського футуризму з бароко. «Український та російський фу-
туризм, – стверджує Дмитро Горбачов, – прямий нащадок козацького бароко. 
Футуристична гра в хаос, злами, зсуви пластичних і словесних форм, висмі-
ювання як нульового щабля майбутнього комуністичного царства гармонії – 
психологічна ситуація бароко і футуризму майже однакова. Тим-то розкута 
барокова лексика так легко засвоюється футуристами» 211. 

Висліди впливу барокової лексики простежуються і у творчості україн-
ських кінооператорів, починаючи від кінця 1920-х років. Одначе перш ніж це 
сталося, кіно, яке витворювалося в Україні, мало бути власне українським. 
Таким воно стало наприкінці 1920-х років, і – констатуймо цей факт – завдя-
ки не тільки режисерам (передусім Олександрові Довженку, Івану Кавалері-
дзе, Фавсту Лопатинському, Миколі Шпиковському), але й операторам, яких 
слід вважати повноправними співтворцями великого національного стилю, 
в основу якого покладено високу пластичну культуру. 

Говорячи про високу культуру роботи вітчизняних операторів, варто вес-
ти мову не тільки про власне кіно, але й про традиції українських пластичних 
мистецтв (живопису, скульптури, архітектури). Слід взяти до уваги одну з 
новел історії культури, сутність якої Андре Мальро у своїй «Психології мис-
тецтва» сформулював у такий спосіб: закінчення сюжетного малярства збі-
гається в часі з народженням кіно. Кіно, у певному сенсі, прийшло на зміну 
стилю бароко в пластичних мистецтвах, з його багатством засобів фіксації 
пластичних акцентів та установкою на видовищність 212. У контексті україн-
ської культури цей висновок виглядає цілком обґрунтованим, зважаючи на 
особливу роль у ній барокового мистецтва й барокової стилістики. 

Саме впливовість цієї стилістики багато в чому пояснює той факт, що 
мистецькі успіхи вітчизняного кіно пов’язані, головним чином, не з фільма-

211 Горбачов Д. Бароко і футуризм. Українське бароко. Київ : Державний фонд 
фундаментальних досліджень, 2004. С. 221.

212 Мальро А. Голоса безмолвия. Санкт-Петербург, 2012.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



157

ми сюжетного, а точніше фабулярного, оповідного спрямування, а з тими, 
в основу яких покладено ті чи інші стратегії переосмислення національної 
міфології, їх філософсько-поетичної обробки та модернізації. Відтак законо-
мірним є те, що зазвичай обирається матеріал уже структурований у культурі 
(передусім народній, неофіційній; це властиво для культури нації, чий статус 
є недержавним), такий, що має унормований і упорядкований набір знаків і 
символів, які одначе піддаються обробці й передкамерному перетворенню за-
для виформування автономного образно-пластичного світу.

Відзначимо і роль художників у вищеописаних процесах. Адже власне 
українське кіно починається в точці, коли пластична концепція фільмового 
простору увиразнилася настільки, що почала визначати культурний космос 
екранного мистецтва. У зв’язку з цим досить пригадати творчість Василя 
Кричевського (крім усього, ще й блискучого знавця української історії, на-
родної культури), його участь у творенні фільмів «Тарас Шевченко», «Зве-
нигора», «Черевички»», «Земля», «Сорочинський ярмарок». Назвемо та-
кож імена художників Генріха Байзенгерца («Борислав сміється», «Сумка 
дипкур’єра», «Джиммі Хіггінс»), Вадима Мюллера (працював з Лесем Кур-
басом над фільмами «Вендета» й «Арсенальці», з О. Довженком над «Арсена-
лом»), Йосипа Шпінеля («Нічний візник», «Життя в руках», «Іван»), Майю 
(Милицю) Симашкевич («Коліївщина», «Наталка Полтавка», «Кармелюк», 
«Вершники», «Майська ніч»). Традиція концентрованої пластики, суперви-
разної «пластичної ідеології» від 1920-х – початку 1930-х років є звичною 
практикою для вітчизняної кінокультури. 

Рубіж 1920–1930-х років якраз і означив роль кіно в розвитку української 
національної ідеології. Мовиться передусім про візуалізацію та гармонізацію 
національних ознак українців. Знакові події та знакові персонажі вітчизня-
ної історії, природа як національний Космос, традиційні моделі поведінки, 
культурні традиції і – як один із наслідків – творення культурних героїв як 
ідеальних персонажів історії, гідних наслідування, не тільки у фантазійних 
обрядових дійствах, але й в актуальних соціокультурних практиках, – та-
ким був підсумок формування українського кіно як чи не найважливішового 
сектору культурного облаштування нації. То ж не дивно, що вже від початку 
1930-х років радянська влада обирає курс на поступове нівелювання діяль-
ності щодо творення національної екранно-візуальної культури – шляхом 
централізації кінематографічної влади в Москві.

ДЕМУЦЬКИЙ БАРОКОВИЙ

Симптоматично, що саме 1930 року з’явилося перше дослідження, яке 
порушило питання про з’яву української школи операторів. Ідеться про не-
величку книгу «Три оператори» Миколи Ушакова (Київ: Укртеакіновидав, 
1930). Перше, на що звертає увагу М. Ушаков (відомий російський поет, який 
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усе життя прожив у Києві), це зміна поколінь, прихід нових людей, а з ними і 
нової естетики, в основі якої – принципово інше візуальне мислення. 

Ще донедавна, писав М. Ушаков, основні заповіді операторства були 
такими: «Ніч не повинна відрізнятися від дня. Актор завжди мусить бути 
освітленим. Якщо декорації вийшли темними, їх треба перезняти, аби гляда-
чі бачили, на що пішли гроші». Тобто мовилося про правила суто ремісничі, 
оператор виконував роль «зйомщика», він забезпечував те, аби в кадрі було 
все видно, насамперед акторів. Звичайно, винятки траплялися, одначе погоди 
вони не робили (Микола Козловський чи Борис Завелєв, з якими створював 
свої перші фільми Олександр Довженко). 

Досі, зазначає М. Ушаков, оператори перебували в тіні режисерів і акто-
рів. Одначе роль і місце оператора в ході роботи над фільмом змінилися, – 
настільки, що «неможливо точно розмежувати функції оператора і режисера. 
Оператор – точнісінько так, як і режисер – керує організацією матеріалу для 
зйомок, він будує кадр, він розподіляє світло й тінь. Керуючись освітленням, 
він організовує і саму зйомку, використовуючи ті методи і прийоми, якими 
він володіє. <…> Слава постановників “Арсеналу”, “Землі”, “Людини з кіно-
апаратом” й “Одинадцятого” повинна належати не тільки Довженку і Вер-
тову, а й Демуцькому та Кауфману». Власне творчості названих операторів, 
а також Олексія Калюжного присвячено книгу.

Таким чином, М. Ушаков – уже тоді, на початку 1930-х років – дійшов 
висновку, що кінооператори зміщуються в зону авторства; з виконавців, 
«обслуги» вони перетворюються на повноцінних співучасників (поруч із 
режисерами) творення фільмових текстів. Одна із причин цього є цілком 
очевидною – традиція виражати й формувати картину національного буття 
передусім через пластику, з домінантою візуального. І роль українського ба-
роко в цьому процесі важко переоцінити. 

У творчості Демуцького-фотографа 1920-х років, що передувала опану-
ванню операторства, вирізняються етапи. Перший, коли Д. Демуцький багато 
в чому наслідував стилістику відомого українського фотографа Клавдії Рома-
нюк, передусім її схильність до портретного жанру. Другий, коли з’являється 
ще один предмет для наслідування – російські «передвижники», від яких на-
віялась особлива любов до пейзажу. Саме в жанрах портрета й пейзажу досяг 
своїх професійних вершин Демуцький-фотограф. 

Додамо, що це розвинулося, зокрема, в особливу пристрасть до зйомок 
оголеного жіночого тіла, що виявилося пізніше у фільмі «Земля», і цим, зо-
крема, фіксується авторство оператора. От ця барокова залюбленість Д. Де-
муцького в тілесні пишноти – людського тіла, неба і хмар, поряд з очевидною 
графічністю багатьох кадрів. Бароковість виявляється й через деякі технічні 
нюанси зйомок, що пов’язані передусім з особливостями монокля, однолін-
зового об’єктива, який – та ще й з перетримкою – дозволяв досягнути ефекту 
напрочуд м’якого, напіврозмитого зображення в кадрі, особливо в найосвіт-
ленішій його частині. 

З-поміж інших стрічок, знятих Д. Демуцьким, виділяється «Два дні» Ге-
оргія Стабавого. М. Ушаков відзначає вплив, який здійснили на оператора 
фільми «Польові лілії» (1924) американського режисера Френсіса Діллона 
та «Остання людина» (1924) Фрідріха Мурнау й оператора Карла Фройн-
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да. Остання стрічка стала класикою німецького та світового кіно, яскравим 
зразком поєднання прийомів експресіонізму та реалістичного самовиявлен-
ня людського характеру, соціально-психологічної драми, яка певною мірою 
нагадує конструкцію гоголівської «Шинелі». 

У роботі операторів названих фільмів Д. Демуцький запозичив переваж-
но зйомку в павільйонах: світло прожекторів з використанням параболічних 
дзеркал. Найефективніше у «Двох днях» відзнято нічні павільйони. «Зніма-
ючи “Два дні”, Демуцький, – зазначав М. Ушаков, – сміливо розподілив у 
темряві світлові плями, використовуючи їх для підкреслення деталей, які є 
важливими по ходу дії». 

У фільмі «Земля» головним є власне український світ як складова Кос-
мосу, як прояв його досконалості. Відтак чимала кількість кадрів наповне-
на повітрям, сонцем і небом, у них спостерігається домінація природних, 
нерукотворних начал. Тим самим заперечувався авангардистський пафос 
необхідності удосконалення природи, зокрема людської. Прозирала давня 
землеробська міфологія з її ствердженням космічних сил, їх верховенства та 
життєдайної краси.

Під час зйомок «Землі» асистентом Д. Демуцького працював відомий 
харківський художник і фотограф Борис Косарев. Збереглися його фотогра-
фії, які, крім того, фіксують ще й деякі особливості поетики фільму, скажі-
мо, акцентовані у стрічці осі – горизонтальну й вертикальну. «Вертикальний 
вимір, – зауважують дослідники творчості Б. Косарева, – визначається пе-
редовсім планетарним, космічним баченням режисера [і, додамо, операто-
ра! – С. Т.]».

«Вертикальні плани фотографій Косарева відкривають й інший пласт: оте 
проникнення в глибини землі, “прагнення “земного споду”” (Поль Валері), 
притаманне Довженку. Дошкульна критики постійно шпетила його за “біо-
логізм”. Але ж саме цей чинник у фільмі дуже важливий, він врівноважує під-
несеність героїв, їхнє прагнення неба» 213.

Йдеться про подолання фотографічності матеріалу, який потрапляє в ка-
дрове поле. А це вже – у контексті тогочасної культури – виглядає як бароко-
ва стратегія й тактика. Щось суголосне із практикою ХVІІ ст., коли, як відомо, 
основним замовником при будівництві архітектурних споруд стало козацтво, 
відтак художні смаки останнього стали визначальними. І стиль бароко ви-
ражав їх найоптимальніше, найефективніше. У 1920-х роках українство, його 
світовідчуття та смаки знову, хай на короткий час, від середини десятиліття 
стали багато в чому домінуючими. І барокові стилістики, разом з іншими ви-
слідами минулих епох, починають уживлятися в художню практику. 

Прикладом цього є творчість художника Михайла Бойчука. Наймасштаб-
нішою монументальною роботою митця і його майстерні кінця 1920-х років 
був цикл розписів Селянського санаторію ім. ВУЦВК в Одесі на Хаджибей-
ському лимані, здійснений упродовж 1927–1928 років. Основну групу ком-
позицій було присвячено історичній тематиці, праці та побуту українського 
селянства. У розписах поєднувалися, через символічну образність, одвічні 

213 Павлова Т., Чечик В. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-
фото. Харків, 2009. С. 174, 176. 
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людські цінності й актуальна тематика. Динамічність композиції, глибинне 
«мізансценування» простору були прикметними особливостями розписів. 
Селянин із газетою, жінка із серпом, хлопчик із книжкою, пейзаж за іконо-
писними зразками. 

О. Довженко, який у ці роки працював в Одесі, напевно, бачив розписи. 
У «Звенигорі», «Арсеналі», «Землі» є схожі пластичні мотиви. Зокрема, мо-
виться про певну іконописність портретів в «Арсеналі», поєднання архаїчних 
мотивів та надсучасного матеріалу у «Звенигорі», змістовно-формальні ак-
центи в «Землі» та «Івані». Звісно, що в цьому випадку йдеться про ширші 
стильові пошуки, а не власне барокові, однак останні – навіть без теоретичної 
рефлексії – усе-таки прозирають. 

НОВІ УТОПІЇ

У червні 1930 року Довженко, Солнцева і Демуцький виїздять за кор-
дон. Дозвіл на мандрівку вони отримали не без вагань із боку відповідних 
органів. В одному зі спецслужбістських документів від 12 квітня 1930 року 
було вказано, що оскільки фільм «Земля» викликав критику як твір націо-
налістичний і навіть контрреволюційний, а «дискуссия о картине приняла 
резко политический характер», то це «не могло не повлиять на самого ДО-
ВЖЕНКО». Відтак «считаем, что указанный момент, а равно и влияние его 
жены СОЛНЦЕВОЙ, которое, по нашим данным, чрезвычайно велико, дает 
основание полагать, что ДОВЖЕНКО с распростертыми объятиями будет 
принят за кордоном, где попытаются его соответствующим образом исполь-
зовать. Есть опасения, что обратно ДОВЖЕНКО может не вернуться, а по-
тому считаем нужным ДОВЖЕНКО в выезде за границу отказать. Поездка 
СОЛНЦЕВОЙ абсолютно никакими соображениями не вызывается. Ей так-
же в выезде следует отказать» 214.

І все ж дозвіл було отримано (востаннє, треба сказати). Упродовж чоти-
рьох з половиною місяців Довженко, Солнцева і Демуцький побували в Че-
хословаччині, Німеччині, Англії, Франції. Головною метою було ознайомлен-
ня з можливостями звукового кіно – на Заході його опанування тривало вже 
два-три роки, в СРСР з цим дещо відстали. Треба було наздоганяти. За рік до 
того Довженко вже виїздив до Західної Європи – саме тоді і стали відомими 
його «Звенигора» та «Арсенал». Нині так само: він не тільки знайомиться із 
новою технікою, а й показує свої фільми, і навіть вигадує на ходу якісь про-
єкти. Скажімо, чех Любомир Лінгарт свідчив, що Довженко «відразу розгор-
нув конкретний план, майже сценарій фільму про Прагу, про контрасти в ній 
старого і нового. Тоді ж Довженко продемонстрував для клубу кінорежисерів 
свої перші фільми» 215. 

214 Кіnо-Коло. 2005. № 25. С. 113.
215 цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя… С. 78.
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Потім була Німеччина, добре знана і водночас завжди нова. У листі з Бер-
ліна до Івана Соколянського режисер писав про те, що «Землю» «показував 
у невеликому колі. Прекрасно. Думаю за цей місяць озвучити, коли догово-
ряться тут з якоюсь фірмою. Наші робітнички тут у кіноконторі поголовні 
генії… нікчемності. Видно, що до заповнення перших анкет торгували махор-
кою і мороженим <…> Шкода, що пізно приїхав. Можна було закручувати 
цікаві діла. Але сезон закінчується і публіка тікає» 216. 

Час поїздки обрано справді невдало – уже липень. Як бачимо, існував 
план озвучення «Землі». Мабуть, цей намір пояснюється просто – фільм 
пропонувався для прокату в Німеччині, котра вже звикала до звукового кіно. 
Картину показали берлінській цензурній комісії, котра, одначе, дозволила 
публічну демонстрацію «тільки для обмеженого кола осіб, а саме для пред-
ставників кіноіндустрії, кінопреси і щоденної преси, які мають спеціальну пе-
репустку», оскільки фільм, на думку членів комісії, «спрямовано на… образу 
релігійних почуттів». 

Німецька прем’єра для обмеженої у такий спосіб аудиторії відбула-
ся 17 липня 1930 року о 17 годині в «Марморхаузі» на Курфюрстендамм. 
«У вступній промові Довженко нарікав на цензурні обмеження, одначе його 
бачення нового кіномистецтва справило враження на людей культури. Бер-
лінська критика відреагувала на фільм з незвичним захватом і була обурена 
вузьколобою клерикальною цензурою».

Після ряду інших переглядів, які відбулися уже після від’їзду Довженка 
на Батьківщину, «Німецька ліга незалежного кіно» у листопаді 1931-го домо-
глася того, що купюри було зроблено тільки для дитячої аудиторії. А в січні 
1931 року фірма «Прометеус» досягла ще більшого успіху – Довженкова кар-
тина вийшла на екрани з однією купюрою в 2,35 м 217. 

Була тут і прикра обставина: у Німеччину продали – для тиражування – 
негатив «Землі», в СРСР залишився лише проміжний позитив. Це все одно, 
що продати оригінал рукопису Тараса Шевченка… Тоді ще не дуже уявляли 
собі цінність кіно та оригінальних кіновідбитків, якими і є негативні зобра-
ження візуального ряду фільму. 

У Берліні Довженко зустрівся із давніми друзями – до прикладу, із Кете 
Кольвіц, яка подарувала йому альбом своїх малюнків. Рауль Хаусман прига-
дував зміст кіноутопій режисера, які він виклав у своєму виступі на прем’єрі 
«Землі»: «Довженко бачить в кіно можливість особливої просторової еволю-
ції – поглиблення перспективи. Досі в кіно ми бачили перспективу, що загли-
блюється тільки в одному напрямі, тому у своєму новому фільмі, дія якого 
відбувається в Сибіру, Довженко збирається використати кілька камер, які 
зніматимуть одночасно під різними кутами, аби таким чином помістити гля-
дача в центр подій, що відбуваються. Це буде звуковий фільм, і в ньому До-
вженко спробує використати вплив арктичної тиші».

Йдеться, судячи з усього, про фільм, який Довженко мав намір робити 
найближчим часом. В автобіографії він писав про це так: «Повернувшись із 

216 Довженко О. Т. 5. С. 326.
217 Ханс-Йоахим Шлегель. Берлин и Германия Александра Довженко. Киновед-

ческие записки. 1996. № 31. С. 144–145.
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зарубіжного відрядження, я запропонував в усній формі керівництву Україн-
фільму визрілий в моїй уяві сценарій про наших героїв в Арктиці на матеріалі 
трагедії Нобіле і загибелі Р. Амундсена [йдеться про порятунок експедиції на 
дирижаблі – подію, яка набула тоді надзвичайного розголосу. – С. Т.]. Задум 
було відхилено керівництвом, яке поставило вимогу, щоб я спішно написав 
“що-небудь таке” про сучасне наше життя на Україні, а не в Арктиці». 

Коротше кажучи, чиновники від кіно сприйняли Довженків задум як 
очевидну утопію… А жаль. Інший німецький мемуарист – Ганс Ріхтер, згаду-
вав, як режисер, подивившись разом з ним фільм знаменитого Абеля Ганса 
«Наполеон», сприйняв його з великим захопленням. «На ранок його новий 
проект був готовим: “Щоби я хотів би зробити? Фільм у снігах і кризі, який, 
одначе, проектувався б не тільки на три екрани, що висять спереду на узвиш-
ші, а повсюди. На стелю, стіни і навіть за спиною глядачів. Глядач повинен 
був повністю в колі подій. Він мусив би замерзати з героями і разом з ними 
грітися біля вогню”» 218. Свої концепції, до речі, Довженко охоче викладав і в 
статтях, які публікувалися в тогочасній німецькій пресі і які давно годилося б 
зібрати і видати українською та російською мовами, з відповідним науковим 
коментарем.

 Створюється враження великого творчого піднесення режисера – він во-
чевидь підбадьорений високими оцінками західноєвропейських інтелектуа-
лів («У Берліні, – пише І. Соколянському, – фільм [«Земля». – С. Т.] пройшов 
прекрасно. У Парижі також», у Лондоні – повторилося те саме), він фонтанує 
ідеями. Разом з тим у листі С. Ейзенштейну та Г. Александрову, написаному 
в Берліні, з’являються нотки відчаю: «Я забастовал. Собственно говоря, не 
забастовал, а первый раз за всю свою нелепо смонтированную жизнь нечело-
вечески устал. У меня устало сердце, друзья. И я долго не смогу работать. Я 
уже не хожу так быстро, как когда-то. И совершенно перестал смеяться. Не 
теряйте смеха. Потеряете – ноги изогнутся. А сердце у меня с дом, а време-
нами с добрый цеппелин величиной, только круглее. Убедительно прошу об 
этом никому не писать. Я сам тоже скрываю, так как органически ненавижу 
нездоровых». 

Щоправда, у тому ж листі сміється, і над ким – над Дем’яном Бєдним: 
«Я по горло был погружен в заботу о том, как бы спасти от самоубийства одну 
крупную личность <…> Это был известный московский Беранже и микроце-
фал Демьян Бедный» 219.

У Парижі так само був успіх. «Земля, – свідчила Солнцева, – произвела 
грандиозное впечатление, ее смотрели много режиссеров и художников. Кар-
тину представлял Рене Клер. После просмотра «Земли» французская фирма 
предложила Александру Петровичу сделать во Франции такую же картину, 
но думать об этом было невозможно, так как каждый просроченный день 
возвращения в свою собственную страну при режиме Сталина уже казался 
изменой» 220 

218 Цитати подано за статтею Х.-Й. Шлегеля «Германия и Берлин Александра 
Довженко», С. 145.

219 Довженко О. Твори. Т. 5. С. 327–328.
220 Радуга. 1997. № 2. С. 149.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



163

Разом з тим Довженко боїться, він напевно боїться повертатися на Бать-
ківщину. Бо розуміє, що готується, він не міг не знати – надходять часи теро-
ру. І почнуть їх, а власне вже почали, з інтелігенції. Аби Довженко і справді не 
надумав залишитися на Заході, було пущено чутку про його намір не повер-
татися (дуже скоро такий прийом буде використано стосовно Ейзенштейна). 
Відтак режисер поспішив назад. Більше за кордон його не випускали – до 
самої смерті… 

Уже з Москви він писав Соколянському, якому він тоді, судячи з усього, 
довіряв чи не найбільше: «Слухи о моем невозвращенстве, распущенные в 
Москве, Киеве и, очевидно, Харькове, оказались сильно преувеличенными. 
Гидота притихла і мовчить». У тому ж листі він демонструє – чи не показ-
ну? – бадьорість: «Пам’ятай, друже, – кіно лише зараз починає виходити з 
свого дитинячого віку. Через три роки ми будемо співучасниками і свідками 
таких чудес, що все, що робилося і робиться нині, пригадуватиметься, як наїв-
ні іграшки. Такий буде тон-кольор-стерео-широкоекранофільм. Чорт би його 
забрав, як це буде здорово, дорогий друже. Мені хочеться жити сто літ сотня-
ми жизней, робити це все і бачити». А кіно – кіно «буде безмежна пізнавальна 
функція», «воно переверне найголовнішу координату нашого буття – час. Ми 
будемо неймовірно довго жити у рамах нашого віку»221 

 Новий спалах утопічних мріянь. Та тоді вони сприймалися всерйоз. Роз-
виток техніки, і в кіно також, давав змогу сподіватися реалізації мріянь люд-
ства про відвоювання у природи своєї, суверенної території – на якій можна 
побудувати абсолютно щасливе, гармонійне і здорове життя. Тільки відчу-
вається, як Довженкова віра дедалі частіше стикається з відчаєм зневіри. До 
того ж він бачив, що країну розвертають у напрямі, який вони, художники 
«лівих» переконань, досі уявляли собі по-іншому. Ця суперечність не могла 
не відбитися у новому фільмі Довженка. Тому самому – «про сучасне наше 
життя на Україні», як просило його кінематографічне начальство. «Я, – напи-
ше він згодом у тій самій автобіографії, – негайно витиснув із своєї свідомості 
Амундсена, і за дванадцять днів написав невдалий сценарій «Іван», і розпочав 
зйомку».

«ІВАН»

Фільм «Іван» робився важко. Сам Довженко пояснював це, уже вкотре, 
жахливим впливом фейлетону Дем’яна Бєдного. Таке враження, що той ви-
твір став для нього якоюсь маною. Одначе річ не в графоманії придворного 
писаки. 

«У 1931 році, – згадувала дружина режисера Юлія Солнцева, – Україн-
ський уряд запропонував Довженку зняти картину про Дніпрогес, що почи-
нав будуватися. Сценарій Олександр Петрович написав протягом місяця на 
20 сторінках <…> На початку зйомок уся знімальна група виїхала в Запоріж-

221 Довженко О. Твори. Т. 5. С. 333–334.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



164

жя. На Україні в цей час був страшний голод, селяни тікали із села на будів-
ництво, щоб одержати в день по 300 грамів хліба. Колективізація, знищення 
куркуля як класу – усе це відбилося на господарському житті України, народ 
у селах голодував і вмирав, ми ходили без страху по мурованих биках, жили 
в нетоплених бараках. 

Із студії, з Києва, нам раз у тиждень передавали по мішку пшона, борошна, 
картоплі і цибулі. Варили суп на всіх і їли усе разом 2 рази на добу. Петро Масо-
ха виявився затятим рибалкою й організував із кінематографістів бригаду. Їхні 
улови допомагали нам здолати це лихоліття». І в іншому місці: «Після картини 
“Іван” Олександру Петровичу було важко повертатися до Києва. Мені здаєть-
ся, багато хто з українських письменників цього не хотів» 222. Ще б пак! 

От який «фейлетон» був насправді. А ще це була перша робота Довженка зі 
звуковою апаратурою, такою недосконалою... Виходило далеко не все, як хоті-
лося. У підсумку картина була визнана, у кращому разі, напівудачею, сам До-
вженко оцінив її як «сирувату, рихлу». У лекції для студентів ВДІКу він спро-
бував перекласти провину на виконавця головної ролі Петра Масоху: мовляв, 
вибрав його неточно, неправильно, от воно і... Актор дізнався про це через бага-
то років і цілком справедливо, на мій погляд, образився. І в чомусь помстився, 
оповівши про незібраність, розгубленості навіть Довженка під час роботи над 
фільмом. Про те, що багато чого просто передоручалось Солнцевій 223. 

Отже, усе почалося із урядового замовлення. Довженко вчинив просто: 
звернувся до знайомого з попередніх картин, «Звенигори» і «Землі», мате-
ріалу – селянського життя у полтавських Яреськах. Хоч починається фільм 
знаменитим зачином, знятим камерою Демуцького – Дніпровські простори, 
одна з космогонічних стихій. Гармонія патріархального, гармонійного. І грим-
котінь порогів, дику вдачу яких і належало цивілізувати, завести «у рамки».

А потім мітинг у Яреськах. Заклик до селян йти на будівництво, на Дні-
прогес. Бо вторгнення машин і колективізація призвели до надлишку робочої 
сили на селі. Треба, треба комусь йти. І перша сотня селян іде, супроводжу-
вана статичними планами тих, хто залишається (потім вони відримуються 
у подібних портретних планах ударників будівництва, немов випечених на 
одній сковорідці; у той же час кожен із селян – неповторний). Перед нами 
немовби продовження «Землі» – та ж стилістика і та ж операторська рука фе-
номенального Демуцького. Йдуть селяни величезним степом під космічним 
куполом неба, і в глядацькій душі програмується відчуття пустоти, майже 
безлюдності цього світу. Людина тут не те що самітна, вона самісна, осібна, 
неповторна, а її кидають... Куди? У казан міського, індустріального, громоки-
плячого життя. Яке установочно масовидне і жадає від особистості «загибелі 
всерйоз», розчинення в колективному житті-бутті. 

Молодий селюк Іван (Петро Масоха) зі своїм батьком (Степан Шагайда) 
приходить на будівництво. Незабутнім є той план, де він вдивляється, через 
вікно, у незнайомий йому індустріальний пейзаж. Щось містичне, потойбіч-
не бачить він там. Працюючи над сценарієм фільму «Любов небесна» (про 
Масоху і його дружину, Марію Болховську) і продивляючись з цією метою 

222 Радуга. 1997. № 2. С. 150.
223 Див. цитований вище лист Масохи. Сучасність. 1994. № 12.
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фільм, я відразу це відчув: так дивляться в інший світ. Плівка – вона жива, 
вона не обманює. Сфотографували тодішнє відчуття, що було на грані стра-
хітливості: звичний патріархальний світ ішов у минуле, гинув на очах, його 
витискувало щось громохке, залізне, у димі й вогні. І якесь безлике, що ляка-
ло, може, найбільше.

Усі оті сільські пришельці прагнуть включитися в ритм нового для себе 
життя. Усі, крім Степана Губи (у цій ролі чудовий, унікальний актор Степан 
Шкурат; у «Землі» він грав роль Панаса, Василевого батька). Він прогульник, 
у трудовий час рибалить, або й зовсім відлежується. Не хоче ні за що відпо-
відати. Тягне його колектив до себе, тягне-потягне, а витягнути з болота “не-
сознательності” не може. 

У фільмі є вже згадувана шеренга кінопортретів ударників, із стислими 
характеристиками, що нагадують відомі формули із фільму «Сімнадцяти мит-
тєвостей весни». Підкреслюється – і пластично, і вербально, словесно – їхня 
однаковість. Кинулися вони в цей майже казковий казан і вийшли такі от, один 
до одного. Зате придатні для великих діянь, великого епічного дійства. 

А прогульник Губа ні для чого не годиться. Він ще й підкреслює свою осіб-
ність і неповторність, демонструючи: «Ось мій профіль. А ось моя походоч-
ка..»”. І це встик із тими самими «передовими портретами». Які без «походоч-
ки». І без профілю. Неначебто сатира, тільки тепер вже і замислишся: на кого? 
Фаховий художник-карикатурист Довженко тут вочевидь неоднозначний.

Індустріальні технології потребували уніфікації. Нестандартна деталь, 
нестандартне поводження з технікою загрожували аварією, загибеллю. Уна-
слідок чогось подібного, власне, і гине один із селян – йому на голову торох-
нулася ємність із бетоном. Один із епізодів картини, що вражають найбіль-
ше, – мати загиблого біжить по території будівництва у пошуках начальства. 
І застає начальника під час телефонної розмови – той звітує комусь: не на-
вчили, не відшліфували… І мати неначебто розуміє: син став жертвою чиєїсь 
«неповторності». 

От і обиватель-міщанин (Терентій Юра) туди ж: про «неповторну інди-
відуальність». І дружина його (Феодосія Барвинська) – їй хочеться чогось 
екзотичного, іноземного, та ба, навіть радіоефір приглушено тотальним голо-
сом колективістської душі, що формується буквально на наших очах. Міща-
нин, як і традиційний хлібороб, прив’язаний до свого місця, а треба, треба 
відв’язатися «й піти у світи». 

Такий був час – зв’язок часів і просторів поривався на очах, українські 
селяни ринули в місто і світ великий, не відразу відчувши втрату. Хоча го-
лодомор 1932–1933-го, хоча «шліфування» українських інтелектуалів-
«прогульників» (як це трапилося з Демуцьким) потроху витверужували. Та 
по-справжньому Довженка «дістала» війна, коли прокричав він про те, що 
«Україна в огні». А потім пригадав свою «Зачаровану Десну» і світ, населе-
ний «неповторними індивідуальностями». За ним підуть «шістдесятники» і 
потягнуть у місто свій сільський, патріархальний світ. Свій «профіль» і свою 
«походочку»… Тільки коли те ще буде?

А починалося з Довженкової «Землі». З «Івана». Голоду і холоду. Смерті 
і жертви в ім’я народження нового світу. Будь він проклятий! І будь він слав-
ний! Адже стільки заплачено, щоб він народився...
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МИТЕЦЬ ТА ІМПЕРІЯ. НОВИЙ КОНТЕКСТ

«Іван» викликав дискусії в пресі. Думки були різні – часто не на користь 
фільму Довженка. У Москві навіть відбулося спеціальне обговорення, при-
свячене картинам «Іван» та «Зустрічний» (режисерів Фрідріха Ермлера та 
Сергія Юткевича). «Зустрічний» хвалили – у ньому діяли «живі люди» (це 
почали визначати як основну рису нового реалізму в кіно), натомість пер-
сонажів українського режисера звинувачували у схематизмі, ходульності. 
Траплялися й винятки. Скажімо, заступився за Довженка Всеволод Пудов-
кін – той самий, що не прийняв «Землю». Тут він був поблажливіший. «Для 
мене ясно, – заявив він, – що Довженко пішов по лінії найбільшого опору. За-
вдання, які він поставив перед собою у плані конкретного художнього оформ-
лення, – це завдання великої ваги… Це не сюжет, це не трагедія, а ідея, яка 
містить цілу низку окремих філософських установок, причому <…> кожний 
момент у стрічці Довженка приведений в рух…» 224.

Сам режисер підсумки дискусій навколо фільму підсумовував так: «Фільм 
був підкорочений, вважався напівзабороненим, я був зачислений до табору бі-
ологістів, пантеїстів, перевірзіанців, спінозистів – сумнівних попутників, яких 
можна лише терпіти. Навіть студенти (студенти кіноінституту), що відбува-
ли практику в моїй групі, вважалися в інституті довженкістами, тобто конр-
революціонерами в кіно. Я був позбавлений можливості виховувати кадри. 
А в тому, що мене не запросили до Київського кіноінституту хоча б лектором, 
я вбачав небажання, щоб хто-небудь у мене вчився. Пізніше керівник кінемато-
графії заявив про це у найкатегоричнішій формі (Шумяцький). Пролетарську 
течію в кінематографі закріпили за собою режисери Кордюм і Капчинський. 
Я був відсунутий до табору безплідної буржуазії, як людина хоч і талановита, 
проте політично обмежений обиватель попутник. Я мучився. Вище політичне 
керівництво жило в Харкові, я в Києві» (Автобіографія 1939 р.). 

У кінці 1932 року Довженко із Солнцевою виїздять до Сухумі, у будинок 
відпочинку. Спершу було тихо й затишно. «Єдина емоція, на яку зараз здат-
ний, – писав він Соколянському, – це первісне, дуже глибоке, дуже людяне 
почуття радості, що тут тепло, а скрізь усім холодно. Ага, мерзнете, щоб ви 
повиздихали! Отак часом подумаю, радісно засміюся та й укриюся двома ков-
драми, бо надворі сніг і вікно (будинку) відпочинку розбите».

Одначе спокій швидко скінчився й там. Прийшло повідомлення, що До-
вженкового батька вигнали з колгоспу. «За віщо?» – терзався режисер. Хоча 
напевно ж знав: причина не в батькові, а в ньому, його синові. Усе почалося з 
появою на екранах «Землі», а продовжилося після повернення із зарубіжного 
відрядження. 

«Возвращение в Советский Союз было для нас связано с большими не-
приятностями, – писала Солнцева. – На Украине Александра Петровича выз-
вал Скрипник [у ті роки – народний комісар освіти УРСР. – С. Т.] и сказал 
ту знаменательную фразу, которая осталась у меня в памяти: “Не вкусивши 

224 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості. С. 89.
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меду, аз умираю…”. Я поняла, что бедствия Довженко продолжаются и прио-
бретают новую форму. Александр Петрович был очень огорчен. Он понимал, 
что на Украине ему будет трудно работать <…> Украинские писатели стара-
лись с ним не встречаться» 225. 

Біблейну фразу із бесіди із Скрипником повторює і Довженко в листі до 
Соколянського у грудні 1932-го: «Хоч пить – умирать, хоч не пить – умирать. 
По-перше, воно виходить значно дешевше. Знову ж таки я за директивою Ми-
коли Олексійовича [Скрипника. – С. Т.]: “Вкушая, вкусих мало меду, и се аз 
подыхаю”». І трохи далі напише страшні і почасти вже цитовані мною вище 
слова: «Часом мені здається, що я вже ні на що не здатний, і коли я пригадаю 
всю свою силу і всі свої творчі плани, я питаю себе: куди ж воно так хутко поді-
лося <…> Я збирався ще працювати півстоліття». Відчай тотальний: «Я нічого 
хорошого для себе не жду. Скажу більше. Коли я думаю, що мені треба повер-
татися до Харкова, мені стає страшно <…> До речі, Стецький [один із тодішніх 
керівників кіно. – С. Т.] сказав мені, щоб я працював у Москві. Я не знаю» 226. 

У Солнцевої виходить, що винен Скрипник, винні боягузливі й підступні 
українські письменники (так вона, судячи з інших висловлювань, вважала до 
кінця життя; скажімо, Микола Бажан видавався їй винуватцем багатьох До-
вженкових бід). Є підстави думати: сам Довженко до постаті наркома освіти 
ставився інакше. Як і до ситуації з національною політикою партії взагалі. 

Ще раз пошлюсь на спогади Олександра Муратова: у середині 1950-х ре-
жисер розкривав йому, ще студентові, деякі нюанси недавньої політичної іс-
торії. Мемуарист свідчить, що Довженко «дуже багато міркував на українські 
теми. Його надзвичайно мучило протиріччя між його комуністичними пере-
конаннями і національною політикою партії комуністів. Йому здавалося, що 
весь час відбуваються перекручення постулатів марксистсько-ленінського 
вчення. Саме від нього я вперше у житті почув, що Володимир Винничен-
ко був комуністом <…>. Розповів він мені також, як Винниченко писав лис-
ти Сталіну, намагаючись переконати того змінити національну політику на 
Україні. Вперше від Довженка я дізнався про творчість Хвильового, Блакит-
ного, Підмогильного. Вперше я почув добрі слова про Скрипника [виділено 
мною. – С. Т.] і лайку у бік тільки-но реабілітованого Постишева» 227. 

Довженко мислив як націонал-комуніст. Як, власне, ті ж таки Хвильовий і 
Скрипник. Останній, як відомо, замінив на посту наркома освіти Шумського і 
проводив далі політику «коренізації». Вона була доволі успішна і не зводилася 
до так званої «українізації». Були ще «татаризація» чи «євреїзація». Скажімо, 
про єврейське кіно в Україні у 1920–1930-і тепер пишуть дослідження 228, а що 
досліджувати в інші епохи? Так що твердження про український «націоналізм» 
тут вочевидь не проходить. Просто на рубежі 1920–1930-х сталінська машина 
починає повертати в бік імперії і поступово нищити будь-які прагнення націо-
нальної ідентичності, творення повноцінної національної культури. 

225 Радуга. 1997. № 2. С. 149.
226 Довженко О. Твори. Т. 5. С. 335–336.
227 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 59.
228 Див.: Морозов Ю. З., Деревянко Т. Т. Еврейские кинематографисты в Украи-

не. 1910–1845. Київ, 2004.
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Згадаймо, у липні 1929-го, коли знімали «Землю», було заарештовано 
кілька десятків українських інтелектуалів. Коли Довженків фільм вийшов на 
екрани, у березні 1930-го, 45 з них (зокрема Сергій Єфремов Андрій Ніков-
ський, Людмила Старицька-Черняхівська), стали перед судом, звинувачені 
у приналежності до СВУ (Спілка визволення України). На жаль, той самий 
Скрипник йшов на певні компроміси, надіючись виграти щось більше. Ви-
ступав, до прикладу, з осудом СВУ. Не допомогло. 

Можливо, контекст цих подій і визначав бесіду наркома з Довженком 
після повернення останнього із-за кордону? Скрипник міг, скажімо, звину-
вачувати митця в тому, що його фільм зашкодив іміджу «коренізації». Або 
в тому, що говорив на Заході не те і не так, і не в тому «монтажі». «Скрип-
ник, – писала Солнцева, – высказывал претензии и в отношении меня. 
Где-то в эмигрантской газете был помещен мой портрет рядом с портретом 
Буденного, это обвинение мне было предъявлено серьезно и довольно вну-
шительно» 229. 

Зрештою, 1 березня 1933 року Скрипника знімуть з наркомівської поса-
ди. 13 травня того ж року пострілом у власну скроню закінчить земний шлях 
Хвильовий, 7 липня – Скрипник. Довженко, як ми пам’ятаємо, був у Харкові 
на похороні Хвильового – і це багато про що говорить. Усе літературно-мис-
тецьке коло, до якого входив режисер, було приголомшене самогубством і 
передсмертною запискою, де говорилося про розстріл цілої генерації. Усі ро-
зуміли: по суті, їм оголошено війну. А точніше терор, оскільки самозахист був 
неможливий. Відтак це був кінець. Відчуття кінця і диктує Довженкові рядки 
відчаю в цитованому вище листі до Соколянського.

Що стосується письменників… За деякими підрахунками, із 259, які дру-
кувалися у 1930 році, після 1938-го лишилося тільки 36. Загалом у 1930-і 
роки винищено біля 80 % діячів української культури 230. 

А Голодомор 1932–1933 років, який забрав близько 7 млн українців? Не 
доводиться дивуватися тому, що Довженкові страшно вертатися в Харків на-
прикінці 1932-го. Не подивуймося також, що його голос незрідка приєднував-
ся до істеричного хору голосів тих, хто у ті самі 1930-ті засуджував «банди», 
що поставали перед радянськими судами за сфабрикованими звинувачення-
ми. Свого вони досягали – люди починали боятися власного голосу. Навіть в 
особистому листуванні висловлювали свій «одобрямс».

Довженко – не виняток. «Не могу перед тем, как писать тебе о своей ра-
боте, не выразить своего гнева по адресу подсудимых [йдеться про процес 
над так званим “правоцентристським антирадянським блоком”, який відбу-
вався у березні 1938 р. – С. Т.]. Писатели говорят – вот когда-то будет тема… 
К чертовой матери эту тему! Потравить бы их собственными же бактериями 
сапа и свиной чумы, и пусть они умрут и будут забыты, и не останется пусть 
следу на земле <…>. От чтений показаний подсудимых меня тошнит в самом 
прямом смысле этого слова» (Лист від 6 березня 1938 р. до російського пись-
менника Всеволода Вишневського) 231.

229 Радуга. 1997. № 2. С. 149.
230 Грицак Я. Нариси історії України. С. 177–178.
231 Цит. за: Фомин В. Кино Украины. 400 ударов. Кинофорум. 2002. № 1. С. 53.
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Читаючи такі рядки, можна подумати, що їх автор збожеволів, а чи ру-
хається у напрямку «психушки». Одначе вся країна сповзала у напрямку 
«Палати № 6». І потім – Довженко навряд чи сумнівався в тому, що за ним 
стежать, що листи його читають. Так що пасажі, подібні до цитованих, могли 
призначатися й сторонньому оку. Що тверезості й здорового глузду Довжен-
ко не позбувався, свідчать деякі інші його листи, а також доноси до спецор-
ганів, у яких ретельно фіксували вислови режисера, повні критичного осуду 
того, що відбувалося в країні…

Ось фрагмент з одного із «оперативних повідомлень про висловлювання 
О. Довженка», датованого 8 жовтня 1931 року. «ДОВЖЕНКО: “Это мы дела-
ем картины о новом соцчеловеке. Мы этому новому человеку «пришиваем» 
те идеи, тот характер, который нам кажется лучшим, а никто из нас не взялся 
за бесстрастное, нетенденциозное изучение нового человека. Бывши в Запо-
рожье, на Днепрострое, я отчасти познакомился с действительной психоло-
гией рабочего молодняка, лучших кадровых и молодых, и постарше рабочих. 
И что ж? Я боюсь сделать вывод, но основные черты этих людей, это – скот… 
Они на основное место ставят еду, спанье и жену. Судьба страны их ничуть 
не интересует <…> Рабочий класс презирает теперь уж и нас, интеллиген-
тов, а СТАЛИН хотя и дал лозунг об интеллигенции, но не может или не 
хочет ничего сделать, чтобы действительно улучшить нашу, интеллигентов, 
жизнь. Вот я достал квартиру, отремонтировал, а потом у меня вдруг забрали 
почему-то. А потом будут мне говорить об улучшении отношения к работни-
кам ума…”» 232. 

Подальші події, за версією Солнцевої, відбувалися у такий спосіб: «В Су-
хуми я неожиданно получила письмо Бориса Захаровича Шумяцкого. Мне 
очень жаль, что это письмо не сохранилось. Оно было следующего содержа-
ния: “Юлия Ипполитовна, не возвращайтесь на Украину, не сходите даже на 
станциях, поезжайте сразу в Москву, с Александром Петровичем здесь не-
благополучно. По приезде я Вам все объясню”».

«Александр Петрович, – продовжує Солнцева, – недоверчиво отнесся к 
этому письму и обязательно хотел остановиться на Украине в Киеве. Но я 
все-таки заставила его [виділено мною. – С. Т.] приехать прямо в Москву. По-
мню, не заходя в гостиницу, я позвонила в Комитет [кінематографії. – С. Т.] 
и узнала, что Борис Захарович Шумяцкий и его помощник Король нахо-
дятся в Художественном театре на Арбатской площади. Я подошла к Бори-
су Захаровичу, он был тоже чем-то взволнован. “Юлия Ипполитовна, если 
мне не удастся сегодня представить Александра Петровича Сталину, может 
произойти большая беда. Украинцы сделали все плохое, что они могли. Мне 
кажется, что Скрипник санкционировал ордер на арест Довженко. Я сделаю 
все, чтобы спасти Довженко”.

Борис Захарович сказал, что украинцы, посмотрев “Ивана”, вместе со 
Скрипником, сформулировали по поводу этой картины решение, что про-
изведение враждебно народу, которое мы не должны показывать на экране, 
что Довженко националист, и что женщина, которая бегает по строительству 

232 Державний архів СБУ. Ф. 11. Спр. С-836. Т. 1. Арк. 36. Кіnо-Коло. 2005. № 25. 
С. 113, публікація Леоніда Череватенка.
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Днепростроя, это, образно говоря, мать, которая протестует против инду-
стриализации.

Это чудовищное заключение было подписано Затонским [Володимир За-
тонський – у ті роки голова ЦКК КП(б)У та нарком УРСР. – С. Т.] и передано 
очевидно Сталину. Так ответили художнику его соотечественники.

В этот же день Сталин принял Довженко. Они были вместе с Шумяцким. 
Он посмотрел картину “Иван”, она ему очень понравилась, особенно ему по-
нравились двери, через которые бежала мать и которая не могла найти че-
ловека, с которым она могла бы поговорить. – Бюрократизм, коротко сказал 
Сталин. – Вы это хорошо показали.

Сталин просил Шумяцкого передать украинцам, чтобы они сей час же 
пустили картину во всех кинотеатрах, чтобы все ее посмотрели (годы были 
очень голодные, а в кинотеатрах в буфетах продавались хлеб и колбаса). Пу-
блика валила в кинотеатры. О колбасе и хлебе решение исходило сверху» 233. 
Отака картинка – навіть з ковбасою, що падає з чиновного неба. Чи не надто 
«благостно»? Не надто сюжетно організовано? Режисура виформовує жит-
тєві мізансцени, аби можна було й справді повірити, що порятунок є дивом, і 
творець того дива живе у Кремлівському палаці.

«Уже позднее, – ще раз зацитую Солнцеву, – Александр Петрович узнал 
от МВД города Киева Балицкого [Всеволод Балицький, голова ГПУ України, 
один із найжорстокіших чекістів, який, зокрема, проводив акції щодо голо-
домору. – С. Т.], что был звонок от Сталина к нему, и Сталин спрашивал по-
дробно о Довженко, и начальник МВД рассказал Довженко, как он ответил 
Сталину (Балицкий любил Довженко и был с ним откровенен), но что ордер 
на арест у него есть. Очевидно после разговора со Сталиным ордер был лик-
видирован.

Весь этот розговор [з Балицьким. – С. Т.] происходил на спортивном 
празднике в Киеве.

Пребывание в Києве для Олександра Петровича стало невыносимым» 234. 
Що й необхідно було довести...

У тій частині автобіографії, котра не друкувалася донедавна, режисер 
описував події в такий спосіб: «Як тільки я приїхав до Москви, я зразу з 
великим душевним хвилюванням написав лист товаришеві Й. Сталіну 
[у Солнцевої ні про який лист не йдеться. – С. Т.] з проханням захистити 
мене і допомогти мені творчо розвиватися. Товариш Сталін моє прохання 
почув. Я найглибшим чином переконаний, що товариш Сталін врятував 
мені життя. Якби я не звернувся до нього вчасно, я, безперечно, загинув би 
як художник і громадянин. Мене би вже не було. Це я зрозумів навіть не 
зразу, але цього я вже ніколи не забуду, й кожний спогад мій про цю велику 
благородну людину наповнює мене почуттям глибокої синівської вдячності 
й поваги до нього» 235.

233 Солнцева Ю. Воспоминания. Разрозненные главы. Варианты. Окончание. 
Довженко без гриму. С. 313–314.

234 Солнцева Ю. Воспоминания. Разрозненные главы. Варианты. Окончание. 
Довженко без гриму. С. 314.

235 Там само. С. 429.
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А хто б сумнівався у великій доброті товариша Сталіна, коли мало не всі, 
хто був з тобою донедавна поруч, один за одним ішли з життя? Українці ви-
ставлені ворогами і самого Довженка – це вони хотіли заарештувати його, це 
вони планували його знищення. Довелося тікати до Москви, в обійми дикта-
тора. Чи ж можна сьогодні повірити в отаку «бульку»? 

Інтригу шито білими нитками. У Харкові Довженка хочуть знищити, про-
ти волі, виходить так, Москви і самого Сталіна? «Свежо предание…». Заляка-
ли вже й без того добряче наляканого режисера, якого потім приголубив сам 
вождь. І все – навіки куплений, «навіки ваш». Надто безхитрісно? А навіщо 
вигадувати? Досить згадати практику царів, котрі уміли викликати у свої під-
даних поетів почуття вселенської і довічної подяки…

«АЕРОГРАД». МІСТО СОНЦЯ

Тоді й виникає думка зробити нову картину – уже не на українському 
матеріалі. Чого, власне, на ньому зациклюватися? «Сталин, – описує Солн-
цева, – стоял около карты и вместе с Довженко они разговаривали о нашей 
большой стране. Очевидно, мысль о “Аэрограде” возникла у Александра Пе-
тровича, когда он был в кабинете Сталина. Сталин поддержал это заявление, 
и после этого началась Довженковская работа» 236. 

У чомусь, звісно, виникнення задуму було закономірним – згадаймо, зо-
всім недавно режисер хотів робити фільм про пригоди арктичних експедицій. 
Уже в 1933-му він спокушався ще одним північним напрямом. Як свідчить 
один із мемуаристів, Довженко та відомий російський поет Ілля Сельвін-
ський (певний час він упадав за Солнцевою; напевно, саме вона їх і познайо-
мила) збиралися вирушити на північ в експедицію на пароплаві «Челюскин». 
«Довженко розповідав про свій майбутній фільм, який він хотів створити на 
матеріалі експедиції» 237. 

Одначе Сталіну вже дана обіцянка зробити фільм про таке собі місто май-
бутнього, з прийдешніх утопій. У вересні 1933 року Довженко разом із Солн-
цевою та письменником Олександром Фадєєвим виїздять на Далекий Схід 
для вивчення матеріалу і написання сценарію. Фадєєв (нагадаю, в недалеко-
му минулому один із провідників РАПП, організації, котра зіграла вельми 
печальну роль в описаних вище подіях щодо візиту українських митців до 
Москви) був родом з тих місць, то ж його участь у роботі над фільмом вида-
валася цілком вмотивованою. 

«Подорож ця, – писав Довженко в “Автобіографії”, – була однією з світ-
лих подій у моєму житті. Я був захоплений величчю просторів нашої країни 
і її дивовижними багатствами. І красою. Я пройшов приморськими стежками 

236 Радуга. 1997. № 2. С. 159.
237 Луначарская-Розенель Н. Память сердца. Воспоминания. Москва,1965. 

С. 476.
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з півтисячі кілометрів, не перестаючи захоплюватися баченим навколо. Сто-
ячи на березі Тихого океану і дивлячись на захід, я згадував Україну, і вона 
постала перед моїми очима у своєму справжньому розмірі, десь там – далеко 
на заході, в лівому кутку, – і це помножило мою гордість громадянина великої 
Радянської країни».

Саме в цьому, напевно, і полягав стратегічний задум щодо перелаштуван-
ня режисерових мізків – аби позбувся українських ілюзій, аби побачив Ві-
тчизну «у своєму справжньому розмірі». Що та нещасна Україна на отакому 
глобальному фоні? Спецоперація «Довженко», таким чином, могла вважати-
ся цілком успішною – митець вже мислив в «нужном разрєзє», більше того – 
робився усе слухнянішим і прогнозованішим. Власне, по-іншому й бути не 
могло – з ким траплялося по-іншому, того відсилали у «кращі світи», і то на-
завжди. Була й інша обставина: талант Довженка, який Сталін вочевидь ціну-
вав і який гріх було не поставити собі на службу.

Зробитись придворним режисером – означало тоді вижити. Колись цар 
Микола І узяв на себе функції першочитача творів Олександра Пушкіна. 
У цій традиції починає «співпрацювати» з новим «імператором Всєя Русі» і 
Довженко. В «Автобіографії» (цей фрагмент донедавна вилучався з публіка-
цій) він пригадував, як, завершивши сценарій «Аерограда» (березень – кві-
тень 1934 р.), «звернувся в письмовій формі до товариша Сталіна з проханням 
дозволити мені прочитати йому особисто цей сценарій. Як я на це наважив-
ся, – вірнопіддано пише режисер, – зараз сам собі дивуюся. Лише пам’ятаю, 
що далося це мені величезним зусиллям. Але бажання бачити людину, якій я 
зобов’язаний усім, було настільки великим і бажання якось віддячити йому 
було таким невідпорним, що я поборов своє хвилювання і лист написав. Крім 
того, в мене була якась внутрішня глибока впевненість, що своїм приходом і 
читанням я його не шокую.

Великий Сталін прийняв мене того ж дня [звернімо увагу – того ж дня! – 
С. Т.] у себе в Кремлі як добрий московський хазяїн, представив мене, схви-
льованого й щасливого, товаришам Молотову, Ворошилову, Кірову, вислу-
хав моє читання, схвалив і побажав щасливої роботи. Я вийшов від нього і 
побачив, що світ для мене став іншим. Товариш Сталін своєю батьківською 
увагою неначе зняв з моїх плечей багатолітній тягар відчуття своєї творчої, 
а отже, й політичної неповноцінності, яку моє оточення навіювало мені рока-
ми. Подальші мої чотири зустрічі з тов. Сталіним зміцнили мій дух і піднесли 
мої творчі сили» 238.

Чарівник, воістину чарівник цей товариш Сталін. А власне – коли б і не 
сам бог, оскільки поговориш з ним, вийдеш – і «світ стає іншим», видно на всі 
чотири сторони. Відтак «Аероград» запущено (на студії «Мосфільм») у ви-
робництво; у липні 1934-го знімальна група виїздить на Далекий Схід. Упро-
довж кількох місяців зйомки на натурі. Нові для Довженка оператори – Ми-
хайло Гиндін і Едуард Тіссе, той самий, що працював разом з Ейзенштейном 
(«Страйк», «Броненосець “Потьомкін”», «Жовтень» та ін.). Нова реальність, 
у якій, до речі, чимало українців – тих, що на початку століття виїхали на 
опанування далеких земель. 

238 Цит. за кн.: Довженко без гриму (у перекладі з російської). С. 429–430.
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Власне, і головні герої фільму, Глушак і Худяков, є українцями. Ці ролі ви-
конують добрі знайомі Довженка Степан Шагайда (знімався в «Ягідці кохан-
ня» та «Івані»; в останньому грав Іванового батька) та Степан Шкурат (бать-
ко Василя в «Землі»; перед тим зіграв найзнаменитішу свою роль – денщика 
Потапова в «Чапаєві» братів Васильєвих). Вони розмовляють російською, 
одначе з добрячим українським акцентом. Тільки Глушак «наш», а Худяков – 
ворог…

А починається фільм у чомусь схоже на «Івана» – море «розливанне тай-
ги», ота «Сибір неісходима», дрімуча, хоча й прекрасна природа. А над нею 
вже владарює нова сила – летять потужні літаки, їх погрозливий гул накри-
ває весь простір обіцянкою перемін. Переінакшать вони цей край, поставлять 
на службу людині і її світлим, доленосним перспективам. У чомусь це той 
самий трактор, який міняв лице земної поверхні в «Землі» і який тепер «буде 
орати небо в “Аерограді”. “Аероград” – це та ж “Земля”, тільки ореться там не 
земля, а небо» 239. 

Ворог більшовицький, куркуль, старовір Шабанов (Борис Добронравов) 
і нарікає на те, що навкруги «залізниці, вибухи… Ліс рубають праворуч, ліво-
руч, все ближче, ближче! А на кордонах армія – трактор в трактор! Орють, 
орють більшовики, співають!». Добронравов, актор мхатівської школи, грає 
менш патетично, з глибшою проробкою психологічних нюансів свого персо-
нажа, аніж довженківці Шкурат і Шагайда (учень Леся Курбаса). Зроблено 
це вочевидь зумисне – для створення різноманітнішої психологічної картини 
світу… 

Тільки на заваді новим силам – вороги, диверсанти. Їх і нищить Глушак 
уже на початку фільму. Один із них, японець, завчено викрикує слова знена-
висті: «Будь ти проклятий!… І увесь твій край, і нація твоя, твій спокій… вся 
тайга – мільйони кубометрів! І риба, і краби, і трепанги, і вугілля… І влада, 
якій служиш ти». – «Статистика твоя, признатись, вірна, – відповідає Глу-
шак, і в цілому, і в деталях. В своїй загибелі ти розписався без помилок…».

«Статистичний» метод підкріплює процес осмислення дійсності ще не 
раз. У дуже ефектному епізоді Шабанов перераховує убитих старовірців і 
оголошує їхніх дружин удовами:

– Мовчите? Де брати Кудіни? Силаєв? Де Шарапов?.. Шарапова Онисія?
– Я.
– Вдова!
– Рятуйте! Рятуйте!
– Гликерія Силаєва!
– Ах!
– Вдова!.. Вдова Марфа Кудіна!..
«Статистика», як бачимо, і у випадку з ворогами, тим більше, що їх зде-

більшого знеособлено. Виняток – Шабанов. А ще – Худяков. З дитинства він 
товаришує з Глушаком, одначе останній не помилував друга, коли переконав-
ся, що той б’ється проти його ідеалів. Найпатетичніший епізод фільму. Довго 
йдуть вони тайгою до місця розстрілу, пригадуючи історію свого життя і друж-

239 Рутковский А. Г. «Земля»: от О. Кобылянской к А. Довженко Киноведческие 
записки. 1994. № 23. С. 137. 
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би. І невесело, ой невесело Глушакові, і звертається він, по-театральному, до 
глядачів: «Убиваю зрадника і ворога трудящих, мого друга Василя Петровича 
Худякова, шістдесяти літ… Будьте свідками моєї печалі…».

І в момент пострілу вимовляє зненацька: «Вася…». Бо ж друг, бо ж карти-
ни дитинства зринули в пам’яті. Як то важко рвати з минулим, який психоло-
гічний тягар долає людина – не просто вбиваючи, а рвучи пуповину, що утри-
мує його від поруху вперед. А ще ж буде останній видих Худякова: «Мамо…». 
Ні, то вмирають люди, а не картонні манекени ворогів.

Фінал картини надпатетичний! Хмарою летять літаки, тисячі парашутис-
тів падають з неба. Ідуть прикордонники, моряки – їх тьма і тьма. Порух в за-
втрашній день охопив маси – і саме це є запорукою успіху будівництва ново-
го, небаченого міста Аероград (тобто за самою семантикою міста, що впаде з 
неба; так воно, власне, і виходить за образною логікою фільму). Біля великого 
океану вишикувалися сотні людей – вони готові до штурму завтрашнього. А з 
тайги виходить чукча Коля, дивується: як-то, міста ще немає? А він же ішов 
«вісімдесят сонць (тобто днів)», аби вчитися. Ну, та нічого – значить, спершу 
треба будувати… Й останні слова старого Глушака: він бив п’ятдесят літ тигра, 
то ж бийте, хлопці, ворога, куди тільки поцілите… 

«Оборонний фільм» – за визначенням самого Довженка. З цього часу він 
почав говорити про неминучість війни – і не якоїсь, а світової. Хоча в краї-
ні уже йшла війна проти самого народу. І падали поруч самого Довженка її 
жертви. Той самий Степан Шагайда-Глушак, котрий через два роки буде за-
арештований, а потім і страчений. Тепер в архівних матеріалах можна про-
читати протоколи його допитів, під час яких він признавався у гріхах: служив 
у петлюрівському війську, знався з усякими злочинно-націоналістичними 
«елементами», на кшталт режисера Фауста Лопатинського… Ось така вона 
була, оборона.

6 листопада 1935 року «Аероград» вийшов у прокат. Прийняли його добре. 
І публіка, і преса. Остання й не посміла писати щось інакше – картину приві-
тав «генеральний продюсер» і найбільший друг радянських кінематографістів 
товариш Сталін. Нещодавно видрукувано записи тодішнього «міністра» кіно 
Бориса Шум’яцького, у яких фіксувалися найважливіші моменти переглядів 
та обговорень фільмів Сталіним і його найближчими соратниками.

В ОБІЙМАХ ВОЖДЯ...

Вождь любив кіно і дивився фільми не по одному разу. Тож перегляд «Ае-
рограда», який відбувся 8 листопада 1935 року, уже після виходу картини в 
прокат, був вочевидь не першим. «Во время просмотра, – записує Шумяць-
кий. – И. В. [Иосиф Виссарионович, себто Сталін. – С. Т.] говорил: вот на-
пустил туману, символов. Но это ничего. Он проще не может. Одним словом, 
“наплыв”. А получается здорово. Даже стихи в устах колхозников и старо-
обрядцев не так режут слух, как то ожидалось.
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Штука получилась интересной, патриотической в хорошем смысле этого 
слова.

Б. Ш. [Борис Шумяцький. – С. Т.]. Да, хорошая. Но если бы он смог сде-
лать более четкий сюжет, дать более простые и менее дидактические формы, 
особенно диалог, тогда получился бы прямо шедевр.

И. В. Да, но то, что сделал, это в его манере и в его понимании явлений. 
Иное у него вряд ли бы вышло. А так как и заснятое получилось интересно, 
приподнято, то, как говорится: “Хай живэ”, тем более, что это все делается 
впервые и зритель хорошо это встретит и оценит, так как трактуется мотив 
советского патриотизма».

Далі Сталін висловив конкретніші міркування. Скажімо, такі: «4) Осо-
бая сердечная дружба Глушака с Худяковым – это символ – нерушимости 
хороших дружеских чувств <…>. 6) Чукча – показан интересно, человечно. 
7) Сцена расстрела Худякова немного затянута. Но ее многозначительность 
не фальшива. 8) Расстояние, пространства показаны хорошо».

Наступний запис – за два дні, від 10 листопада 1935 року. «И. В. просил по-
казать “Чапаев” и “Последний маскарад” [про революційні події в Грузії, фільм 
Михайла Чіаурелі. – С. Т.]. Б. Шумяцкий просит вызвать и побеседовать с 
А. П. Довженко, ибо работу он кончил, зрители с подъемом принимают фильм, 
а главное – нужна ориентировка и благословение на новую работу по Щорсу.

И. В. Хорошо, вызовем. Свое обещание сдержим <…> к концу просмотра 
будьте готовы вызвать его. Ему кое-что надо сказать об необходимых шагах 
его дальнейшей работы.

Далее И. В. подробно разобрал отдельные места картины “Аэроград”, при-
чем тут же происходил обмен мнений. Особенно отмечалось, что если бы она 
имела сильный сюжет, то превратилась бы в мировой боевик. Указывалось, 
что об этом ему надо тактично сказать. Но даже сейчас – она яркая и ориги-
нальная картина».

Нарешті викликали Довженка. «По просьбе И. В. он кратко рассказал, как 
он работал над фильмом.

И. В. и др. т. т. благодарили его за прекрасный фильм, подробно отмечали 
его яркие места.

И. В. попутно в весьма задушевной форме отметил и отдельные недостат-
ки картины (дидактичность Шабанова и некоторых мест первого самурая).

Попутно снова подробно указывал на яркие места ленты.
Затем беседа перешла на фильм о Щорсе.
И. В. спросил, как идет работа.
А. Довженко. Собрана масса материала. Но было некогда отдать все силы 

на эту работу. Вот сейчас, хотя немного устал, но готов все силы сразу же от-
дать этой постановке.

И. В. Нет, зачем же сразу. Не надо торопиться. Наоборот, надо хорошо от-
дохнуть, а затем и за работу.

Вот народные песни надо не забыть использовать. А то у нас все стараются 
гармонизировать [це натяк на фільм Ігоря Савченка “Гармонь”, яка не сподо-
балася вождеві; він навіть обізвав картину “дрянью”. – С. Т.]. А на поверку не 
узнаешь первоисточника – хорошей народной песни. Вот, например, “Запря-
гайте, хлопцы, кони” и ряд других. Танцы народные – также.
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А. Довженко указывает, что он об этом крепко думает».
Знаєте, що було потім? Потім дивилися «Чапаєва». «Во время просмотра 

И. В. все время подчеркивал наиболее яркие места и особенно хвалил фильм 
(который он уже смотрит 27-й раз).

К. Ефр. [Ворошилов. – С. Т.]. Я уже просмотрел 10-11 раз и готов его смо-
треть и впредь.

И. В. В этом свойство больших произведений искусства. Чем больше смо-
трим, тем больше нравятся.

И сам не знаешь, что в них больше привлекает: замысел, игра актеров, 
предельная простота и ясность показа эпохи и ее людей. Вернее всего – нра-
вится все» 240.

Заключна ремарка: «Просмотр закончился в 2 ч. ночи».
Ось воно – країною керували щирі кіномани, фанати десятої музи. А вже 

про товариша Сталіна годі й казати. Полюбив він, як бачимо, і товариша До-
вженка. Навіть його особистісний стиль. «Он проще не может», «это в его 
манере» – чи ж багато керівників добиралися до таких тонкощів стилю кон-
кретного митця? Це ми з вами отак радіємо, а що вже радів підтримці вождя 
сам Довженко!

А ще ж сказав: «Хай живе». Сказав про фільм, а по суті справи – про само-
го режисера, який добре впорався із завданням щодо «Аерограду» і отримав 
тепер нове, не менш відповідальне, доручення: зробити «Щорса». Одначе то 
вже інша історія…

ЗАБОРГОВАНИЙ МІФ. «ЩОРС»

У Довженковій голові, як і належить справжньому митцеві, увесь час зри-
нали, «прокручувались» різні задуми та ідеї. У грудні 1934 року він інфор-
мував (через газету «Кино», № 59) шановану громадськість про свої плани: 
«У 1935 році я хочу зробити соціальну сатиру на матеріалі імперіалістичної 
війни 1914–1918 рр. під назвою “Цар” [уже вкотре! – С. Т.]. Не вдасться цей 
задум – є інший, під назвою “Втрачений і знайдений рай”. Тема фільму: заги-
бель міоценового клімату. Льодовиковий період. Його причина. Сьогоднішній 
день – канун нового льодовикового періоду. Хочу розкрити способи запобіган-
ня нового льодовикового періоду руками соціалістичного суспільства» 241. 

Люди соціалістичної ери, у версії Довженка, здатні чи не на все – навіть на 
зміну клімату, на внесення коректив у природу, в тому числі природу людини. 
Дотеперішній світ збанкрутів і коли йти колишньою стежкою, то втрапиш… 
у льодниковий період. Усе треба міняти – і круто! На це здатні тільки особли-
ві люди, мойсеї, що поведуть народ із пустелі на землі обітовані.

240 «Картина сильная, хорошая, но не “Чапаев”…» Записи бесед Б. З. Шумяцкого 
с И. В. Сталиным после кинопросмотров. 1935–1937 гг. Киноведческие записки. 2003. 
№ 62. С. 271.

241 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 100.
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27 лютого 1935 року Михайло Калінін на засіданні президії Центрального 
Виконавчого Комітету СРСР вручає Довженкові (серед інших митців) орден 
Леніна. Режисер повертається на своє місце в залі й тут, як описує журналіст 
газети «Правда», його наздоганяє репліка Сталіна: «За ним борг – україн-
ський Чапаєв». Через деякий час на тому ж засіданні товариш Сталін поста-
вив питання тов. Довженку: «Щорса ви знаєте? – Так, – відповів Довженко. – 
Подумайте про нього, – сказав товариш Сталін» 242. 

Так, мова про фільм братів Васильєвих, той самий, який вождь ладен був 
дивитися десятки разів, щоразу знаходячи в ньому щось нове. Уже кілька мі-
сяців картина тріумфально крокує екранами країни. Анархічний комдив Ча-
паєв, який більше нагадує партизанського «батька», під впливом Фурманова, 
більшовика-комісара з чистими променистими очима, трансформується у 
відданого й дисциплінованого бійця за світлі ідеалу комунізму. 

Власне, чапаєвська дивізія більше схожа на разінсько-пугачовську воль-
ницю (саме з образу анархічного, слабко керованого колективу й починаєть-
ся картина, коли приїздить Фурманов). Та фабула й сюжетика розгортаються 
в такий спосіб, що всі ці народні персонажі, на кшталт ординарця Петьки, 
кулеметниці Анни, денщика Потапова на очах виростають, організовують-
ся – зовні і внутрішньо. Не втрачаючи при цьому людського шарму і при-
вабливості – у фільмі діють живі, справжні люди, це міф в одіжі реальності, 
й відтак – це справжній позитивний міф, який, за визначенням Мірчі Еліа-
де, завжди «викладає сакральну історію, оповідає про подію, яка відбулася в 
достопам’ятні часи «початку всіх початків». 

Міф розповідає про те, яким чином реальність, завдяки подвигам над-
природних істот, досягла свого втілення і здійснення, – чи то всеоб’ємна 
реальність, космос або тільки фрагмент її: острів, рослинний світ, людська 
поведінка чи державний устрій. Це завжди оповідь про якесь «творення»; 
нам повідомляють, як саме щось відбулося, і в міфі ми стоїмо біля джерел 
існування цього «щось» 243. Репліка Сталіна була «височайшим» держзамов-
ленням, і його сутність Довженко вловив блискавично. Уже 12 березня, тобто 
через два тижні, у газеті «Комуніст» видрукувано статтю Довженка, у якій 
він писав: «Незабаром я повернуся на київську фабрику “Українфільму” для 
постійної праці. На цій фабриці я почну оборонний фільм “Український Ча-
паєв”» 244. 

Знову «оборонний» витвір. Хоча насправді головним було інше – показа-
ти, що революційні зміни в Україні відбувалися насамперед завдяки україн-
цям, а не багнетам з півночі… Бо все якось виходило, що серед вождів і лідерів 
революції не було українців, справжніх революціонерів «із хохлов» у масовій 
свідомості не існувало. 

Далі події розвиваються стрімко – ще за кілька березневих днів Довженко 
таки стверджується на думці, що буде знімати саме про Щорса. Хоча тепер 
у цитованих вище записах Б. Шумяцького можна прочитати, що вождь уже 

242 Эрлих М. Украинский Чапаев. «Правда». 1935. 5 березня. Цит. за: Киновед-
ческие записки. 2003. № 62. С. 172.

243 Элиаде М. Аспекты мифа. Москва, 1994, С. 15–16.
244 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 104.
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був цим начебто й не дуже задоволений. 13 березня він зронив таке: «Газеты 
напрасно изображают дело так, будто я говорил именно Щорса. Он действи-
тельно был интересный, выдающийся человек. Но были и другие. Да и не об-
язательно повторять черты Чапаева, когда Украина имела своих интересных 
и совершенно своеобразных героев. У нас как подхватят что-либо и начинают 
это твердить» 245.

Але машину вже запущено. 14 березня Довженко зустрічається з ветера-
нами дивізії Щорса. 16 березня – ще одна зустріч, і кореспондент «Вечерней 
Москвы» переповідає слова режисера: «Те, що зараз розгорнулося навколо 
імені Щорса, переросло рамки створення фільму і стало великим політичним 
актом. Звістка про створення фільму сколихнула найширші маси. Зовсім не-
чувана річ, коли початок створення художнього твору уже супроводжується 
зустрічною хвилею масової активності в країні. Революційні маси висунули 
Щорса. Ці маси тепер хочуть творити і фільм про нього» 246. З моменту ви-
голошення репліки Сталіна минуло тільки два тижні, а маси вже творять… 
Підключився, звісно, і партійний ЦК України на чолі з товаришем Пости-
шевим. На початку травня режисер зустрічається з секретарями ЦК КП(б)
У С. Косіором та П. Постишевим, аби поділитися думками щодо творення 
фільму. Таким чином, сам процес витворення стрічки міфологізувався самим 
режисером, бюрократичним апаратом, засобами масової комунікації. На по-
чатку було слово вождя – і цим усе сказано. Далі режисер-орденоносець ска-
зав «єсть», а за тим уже покотилося навсібіч. Лишалася «дрібничка» – зроби-
ти сам фільм.

У травні відбулася зустріч Довженка зі Сталіним за участю «всесоюзного 
старости» М. Калініна, а також Косіора та Постишева. Сам митець розповів 
про це так: «Товариш Сталін просто, тепло і задушевно говорив зі мною про 
роботу над фільмом про Щорса. Він дав низку досить цінних і важливих вка-
зівок… Зокрема, Сталін вказав на необхідність використати у фільмі багатий 
матеріал народних пісень. Він сказав про чудові пісні, уже записані на грамо-
фонні пластинки.

– Ви слухали ці пластинки? – спитав мене товариш Сталін.
Ні, не слухав, у мене нема патефона.
За годину після того, як я повернувся від Сталіна, мені додому принесли 

патефон» 247. 
Як бачимо, вождь особливо опікується облаштуванням народної «оснаст-

ки» фільму. Мусять бути пісні, і то автентичні, не якесь там «бряцання» під 
гармошку, не сурогатна «дрянь». Ні, таки мають рацію ті, хто твердить, що 
Сталін був першим (на вітчизняних теренах) кінопродюсером. Залізною ру-
кою спрямовується режисер на певні цілі. 

З одного боку країну повернуто в напрямі формування нової імперії, де не 
може бути й мови про якусь там національну надмірність. Виведено формулу 

245 «Картина сильная, хорошая, но не “Чапаев”…». Записи бесед Б. З. Шумяцко-
го с И. В. Сталиным после кинпросмотров. 1935–1937 гг. (Публикация, предисловие 
и комментарии А. С. Трошина). Киноведческие записки. 2003. № 62. С. 127. 

246 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 105.
247 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 109.
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про мистецтво, яке «соціалістичне за змістом, національне за формою». На-
ціональне – це така собі «фарбочка», приправа, засіб надати будь-якій страві 
певної своєрідності. А ще – наближення до аудиторії: хай почує «своє»…

Чи так уже Довженко захопився ідеєю створення фільму? «Он заставлял 
себя увлекаться, – пише Солнцева. – Я видела и была уверена, что “Щорса” 
он не хотел делать. У него были другие мысли о новом кинематографе. В это 
время он думал о трех экранах, о круглых залах и непрерывном движении 
на этих экранах, и о человеке посреди зала [докладніше див. вище. – С. Т.]. 
Он ходил в правительство и рассказывал о своем проекте, считая, что кине-
матограф должен этим заняться. А его отправляли обратно, считая все это 
бредом» 248.

Довженку хотілося реформувати сам кінематограф, а вже через нього світ 
людей. Його ж відсилали до пісень і дарували патефон, доволі архаїчний ви-
нахід. І з цього приводу належало ще демонструвати бурхливу радість. Од-
наче мова йшла про саме життя, яке вождь міг припинити одним порухом 
правиці. Належало думати про творення новітнього міфу, і тут Сталін покла-
дався на режисера як на майстра цієї справи. Заслужив товариш Довженко, 
таки заслужив подібну репутацію.

Ще далеко до фільму, а в самому житті Щорс набуває всіх необхідних рис 
міфологічного героя. Того ж таки (1935) року місто Сновськ на Чернігівщи-
ні перейменовано на Щорс. Семен Скляренко починає видавати свою епічну 
трилогію «Шлях на Київ» (1937–1940), випередивши, і суттєво, фільм. Ство-
рюється легенда про «житіє» героя громадянської війни, встановлюються 
пам’ятники і, звісно, пишуться опера «Щорс» (1938), автором якої є один 
із кращих українських композиторів Борис Лятошинський, та пісні «Шел 
отряд по берегу…» та «В степи под Херсоном высокие травы». Вулиці, заводи, 
фабрики, колгоспи, піонерські загони називаються іменем героя, котрий за-
вдяки цьому одержує надійну прописку в пантеоні богів Великої Жовтневої 
соціалістичної революції… Відтепер Щорс серед тих, під чиїми образами на-
лежало «чистити» себе, доводити до зразкового ідеологічного стану.

Усе це добре, одначе Довженків фільм усе не з’являвся. Незважаючи на 
те, що, попри волю й особисту зацікавленість Сталіна, було прийнято – на-
віть! – спеціальну постанову Політбюро ЦК ВКП(б) від 17 квітня 1936 року, 
де чорним по білому записали: «За Довженко считать как сценарий картины 
о Щорсе, так и сценарий картины об Октябрьской революции» 249. 

Причини цього загалом зрозумілі – режисер писав сценарій, а паралельно 
вкотре переписувалася історія. І Довженко мусив щоразу трансформувати 
міф – налічується чотири варіанти сценарію. Керівництво кінематографії в 
особі того самого Шумяцького силувалося вгадати черговий зиґзаґ перемін, 
робити це було непросто, що вносило в дії начальства чималу нервозність. 
Шумяцький плутався сам і, що називається, збивав з пантелику своє кінема-
тографічне військо. Так було, судячи з усього, і з «Щорсом». Довженко нерву-
вав усе більше і, зрештою, наважився написати самому вождеві.

248 Солнцева Ю. О Довженко, о времени, о себе. Радуга. 1997. № 2. С. 150.
249 З Архіву Президента Російської Федерації. Цит. за: Фомин В. Кино Украины: 

четыреста ударов. Кинофорум. 2002. № 1. С. 50.
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Ось фрагменти листа режисера до Сталіна, датованого 26 листопада 
1936 року. Спершу режисер заявляє, що його було збито з пантелику, і не ким-
небудь, а самим українським керівництвом, котре наполегливо радило трак-
тувати образ Щорса «как борца с троцкистстким командованием. Эта ошибка 
привела к обеднению Щорса, к обеднению драматической коллизии. Я это 
почувствовал, но мне была нужна помощь и согласование здесь в Москве». 

Одначе і в Москві спостерігався туман – Шумяцький упродовж двох мі-
сяців не давав висновків по сценарію, а потім заявив, що «сценарий будете 
утверждать Вы [тобто Сталін. – С. Т.], т. к. Вы его заказывали, и что мнение 
т. Шумяцкого в данном случае является как бы частным. Кроме того, т. Шу-
мяцкий сообщил мне о Вашем намерении лично меня принять, что и держало 
меня в Москве».

До того ж, жаліється Довженко, Шумяцький мстить за критику його 
роботи, на яку одного разу насмілився режисер. Відтак високопоставлений 
чиновник на відкритих партійних зборах у Головному управлінні кінемато-
графії дозволив собі дати таке пояснення тривалості роботи над «Щорсом»: 
«…сценарий <…> так долго прорабатывался вследствие наличия в нем ряда 
крупнейших пороков вплоть до протаскивания эсеровской идеологии, давая 
собранию понять, что это не только его личное мнение, но и мнение высшего 
руководства».

Митець дуже стривожений, і для цього є всі підстави. На нього знову «ві-
шають» ідеологічні збочення, а в 1936-му це було ще небезпечнішим, аніж у 
1930-му чи 1932-му роках. До того ж вождь, ще недавно такий добрий до ньо-
го, чомусь не приймає режисера. «Простите меня, – пише далі Довженко, – но 
если я не верю, чтобы вы увидели в моем несовершенном, правда, труде про-
таскивание эсеровской идеологии. Я советский работник искусства. Это – 
моя жизнь, и если я что делаю не так, то по недостатку талантливости или 
развития, а не по злобе. Ваш отказ принять меня я ношу как большое горе».

Одначе Сталіну і справді не сподобався сценарій. У записці до Шумяць-
кого, датованій 9 грудня 1936 року, він вказує на основні недоліки твору: 
«1. Щорс вышел слишком грубоватым и малокультурным. Нужно восста-
новить действительную физиономию Щорса. 2. Боженко не вполне вышел. 
Автор, видимо, больше сочувствует Боженко, чем Щорсу. 3. Штаба Щорса не 
видно. Почему? 4. Не может быть, чтобы у Щорса не было трибунала, ина-
че он не стал бы сам расстреливать бойцов из-за пустяков (табакерка и пр.). 
5. Нехорошо, что Щорс выглядит менее культурным и более грубым, чем Ча-
паев. Это неестественно» 250.

Боженко і справді викликав у режисера більшу симпатію. У тому сенсі, що 
він є персонажем, вибудуваним здебільшого на сміховій основі. А Довженко 
зізнавався в «Автобіографії», що «окремі комедійні місця, розкидані по моїх 
картинах, завжди режисерував з величезною насолодою». Тут це було так 
само. Інші зауваження зводяться до надмірних грубощів у відтворенні пер-
сонажів. Слід, певно, розуміти так, що надто вже виходило все реалістично, 
а міфологічні персонажі належало подавати шляхетніше. Вони ж бо є богами, 
а Довженко якось цього не врахував.

250 Там само. С. 50–51.
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Уже пізніше, у 1938-му, у бесіді з новопризначеним, замість Шумяць-
кого (його заарештували і згодом розстріляли), С. Дукельським Довженко 
нарікає на плутанину у ставленні кіноначальства до сценарію: «В течении 
двух месяцев говорят на разный лад о сценарии – это ужасно. То прекрас-
но, то плохо». Зрештою режисера викликають на Політбюро ЦК КП(б)У, де 
він «три часа читал, три часа обсуждали. До трех часов ночи. Причем они 
мне сделали шестнадцать пунктов разных поправок. И начали надо мною 
смеяться <…>. Причем были такие вещи. Шумяцкий выдвигает требование, 
чтобы я показал план великого Сталинского наступления. Я говорю, что не 
могу показать, потому что план Сталинского наступления осуществлен в 
октябре месяце, а Щорс умер 30 августа. Нет, говорит он мне, нужно, по-
тому что, знаете, то то, то другое. Потом он требовал, чтобы Щорс погиб в 
результате происков врага.

А на Политбюро мне сказали, что не в этом дело. И, между прочим, когда 
я возвратился с натуры, я был у Косиора, и он мне подчеркнул, что Иосиф 
Виссарионович спросил и говорил, что на вопросе троцкизма не нужно осо-
бенно акцентировать, а нужно акцентировать на вопросе дружбы народов, 
что особенно важно в связи с последними событиями» 251. Сумнівно, щоби 
Шумяцький говорив і діяв на власний розсуд. Його записи показують, на-
стільки пунктуально він фіксував вислови вождя, боячись помилитись. Його 
публічні виступи так само спиралися на Сталінські директиви і директивки. 
А плутанина виникала, як уже підкреслювалося, внаслідок коректувань і пе-
реписувань недавньої історії. Тільки на початок 1940-х складається певний 
канон її, але ж не все одразу… 

Довженко мусив реагувати на ті зміни. Сутність завдання була зрозу-
міла – належало зробити Сталіна головною постаттю громадянської вій-
ни. Краєзнавець Олександр Фесенко показав, що героями Довженкового 
міфу, і міфу про Щорса загалом, стали ті, кого, вочевидь, знищили за нака-
зом Троцького, роль якого у війні справді була визначною (як і зловісною). 
Так, 9 серпня 1919 року воєнком Лев Троцький віддає розпорядження щодо 
«чистки» командного складу, оскільки «в украинских частях еще слишком 
много петлюровских, партизанских и атаманских элементов, подобных Бо-
гунскому… Ныне приходится применять уже раскаленное железо».

Перед цим гине Антон Богунський (псевдонім, на честь легендарного ге-
роя). 26 липня гине «матрос-партизан Железняк», себто анархіст Анатолій 
Железняков, убитий пострілом у спину. 21 серпня (Троцький у цей час пере-
буває в Києві) помирає Боженко, за «послужливою» версією нібито отрує-
ний петлюрівцем. 10 серпня вбито, просто в штабі, одного із заступників Що-
рса – Черняка. А 30 серпня гине і сам Щорс, за свідченням очевидців – від 
кулі, випущеної в потилицю. 

За деякими версіями, убивцею був Іван Дубовий, який і став на його міс-
це. Під час зйомок фільму Дубовий виступає в ролі консультанта; картина 
повинна була закінчуватися смертю Щорса на руках Дубового. Одначе остан-
нього арештовують на території кінофабрики й невдовзі розстрілюють – на-

251 Довженко А. «Я потерпел большой урон в жизни». Искусство кино. 1990. № 9. 
С. 121–122. 
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певно, і справді нищили тих, хто, у той чи інший спосіб, був пов’язаний з ді-
яннями Троцького 252. 

У фільмі «Слід кривавий стелиться…» (2005, Студія «Телекон» на замов-
лення «Студії 1+1», режисер Ігор Кобрин) доволі переконливо викладено ар-
гументи на користь ще однієї версії. Пов’язавши в єдиний причинно-наслід-
ковий ланцюг чимало фактів, автори показали, що найімовірнішим убивцем 
був посланець Реввійськради (посутньо – самого Троцького) Танхіль-Танхі-
левич. Він знаходився на передовій разом із Щорсом та Дубовим, і саме з тієї 
точки, де він був, пролунав фатальний постріл. Схоже на правду. «Кальоним 
желєзом» викорінювалися не стільки партизанщина й анархізм, скільки будь-
які наміри (особливо яскраво виявлені, скажімо, в Антона Богунського) про-
тистояти Москві, витворити свою власну українську армію. Довженко мусив 
слідувати створюваному канону, згідно з яким Троцький і огидні троцькіс-
ти загалом чавили все народне, українське, а уявний «блок» Леніна-Сталіна 
українців підтримував. Сталін, як ми вже переконалися, входив навіть у такі 
деталі майбутнього фільму, як українські народні пісні. Пафос зрозумілий і 
доволі витончений: будьте, будьте українцями. Себто співайте своїх пісень, 
ліпіть свої вареники, облаштовуйте свій побут – ми в це не входимо, ми це не 
контролюємо. Одначе все інше – то від Москви: політика, економіка, армія… 

Фільм закінчується епізодом з’яви в Щорса представника штаба армії 
Вурма (чужоземне прізвище як наліпка на лобі), звісно, троцькіста. Він ціка-
виться, чому це щорсівська дивізія не виконує наказів командування? А тому, 
відповідає Щорс, що є примхлива логіка війни, на якій «все можливо! Осо-
бливо, – цитую літературний сценарій, котрий радше виглядає записом по 
фільму, – при стомленості бійців і небажанні Троцького рахуватися з міжна-
родною важливістю нашого фронту».

Вурм обурюється: це непокора уряду й партії, тобто в цьому контексті са-
мому Льву Троцькому. «Не вам, – чеканить фрази у відповідь Щорс, – про 
це говорити. Уряду і партії я підкоряюсь. Але я не бажаю підкорятися гене-
ралам, які встигли вже з чийогось наказу обліпити штаб армії». Зокрема, не 
хоче Щорс виконувати й наказ послати в бій школу червоних командирів.

Тут таки курсанти – ніби якийсь «рояль у кущах» – з’являються перед 
очима комдива, посилаючи йому своє громове «ура». «Передайте, – звернув-
ся Щорс до Вурма, – спецам і Троцькому [“специ і Троцький”, погодьтесь, зву-
чить розкішно, хоча й не без пародійного нашарування. – С. Т.], що ви бачили 
моїх командирів. <…> Ви хочете їх загубити, я розумію. Ви хочете, щоб вони 
завтра загинули прекрасною смертю хоробрих. Не діждете! Це – моє! – Щорс 
поклав руку на серце».

А самим курсантам комдив викрикнув щось справді заповідальне: «Нена-
видьте рабство, як смерть, любіть революцію, як життя. Це я вам кажу. А мені 
сказав Ленін!..»

Останні слова сценарію, і так само це виглядає у фільмі: «Щорс стояв 
біля вікна. Він був прекрасний. Більше ми його не бачили». Отаким витво-
рився фінал – замість первісного задуму відтворити епізод смерті героя. 

252 Докладніше див.: Фесенко О. «Я створював міф про “українського Чапаєва”». 
Літературна Україна. 1989. 17 серпня.
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Довженко надто довго працював над картиною і дістав надто багато інфор-
мації, аби не розуміти: Щорса убили, убили «свої». Напевно, за розпоря-
дженням Троцького. 

Одначе йшлося не просто про волю однієї людини. Коли б це було справ-
ді так, ніщо не завадило б показати Щорса як ще одну жертву монстра, «Іу-
душки Троцького». Чомусь Сталін не захотів такого фіналу. Можливо, і тому, 
що це було б зайвим свідченням того, настільки всемогутнім був Троцький в 
роки громадянської війни. А так балансу дотримано: троцькістську зграю по-
казано в суто ворожому світлі, Щорс перемагає, бо орієнтується правильно – 
на Леніна і, читай, Сталіна. 

Таким чином, героями міфу ставали ті, хто загинув під час громадянської 
війни. Не випадково в центральному епізоді фільму, «мріяння про майбутнє» 
(комдив разом з бійцями розмірковує про світле прийдешнє), Щорс говорить 
слова «І воскреснемо ми…». Майбутнє постає як проєкція минулого, герої 
якого постануть з попелу, воскреснуть для нових діянь. Глядачі фільму кінця 
тридцятих і задовольняли свою потребу помріяти про майбутнє, яке було ба-
гато кращим від дня нинішнього. 

Жити в ім’я прийдешнього – таким вимальовувалося гасло. Сучасникам 
більшовицька ідеологія-міфологія обіцяла, за «правильну» поведінку, во-
скресіння в комуністичному раю. То ж: «І воскреснемо ми, – сказав Щорс, 
переносячись думкою в далекі грядущі століття, – і повстанемо із сивини 
століть, і пройдемо перед ними могутнім строєм, повним урочистого ритму й 
краси, тверезі, хоробрі, без лайки, без підлабузництва і зрадництва. Пройдемо 
за Леніним такими достойними, простими товаришами, що якби можна було 
все це уявити собі зовсім-зовсім ясно, ох, багато хто заплакав би сьогодні в 
тузі, що не так проніс через життя свої рани і голову свою ніс не зовсім так!.. 
То будуть народні пісні».

Отже, знайомі релігійні мотиви: не блуди, не порушуй, і тобі воздасть-
ся. У майбутньому, звичайно. Довженко, як не раз зауважували дослідники 
його творчості, тяжів до життєбудівництва, як і все мистецтво революційного 
авангарду. Своїми творами він «у прямому розумінні слова прагне заклясти 
реальність. У «Щорсі» він «заклинає сьогоднішнє – минулим» 253. В ім’я такої 
мети минуле можна і поправити – у кращий бік.

Не дивно, що вже в післясталінські часи з’ясувалося, що ветерани гро-
мадянської війни зовсім не апологетично ставилися до Щорса. Принаймні 
у видрукуваному листі до Солнцевої (датовано квітнем 1965 р.) ветерани 
стверджували, що епітети «талановитий полководець», «легедарний герой», 
«український Чапаєв» щодо Щорса не відповідають дійсності 254. Одначе для 
конструктора, чи то пак синтезатора міфу, реальні факти не мають особливо-
го значення. Діло було зроблено – фільм, зрештою, з’явився в прокаті (стало-
ся це в 1939 р.). 

Зауважмо, що до цього буде зупинка зйомок через інфаркт (з вересня 
1937 до січня 1938 р.; довели-таки), поміняли двох акторів – спершу це був 
актор МХАТу А. Кисляков, потім – молодий київський актор (у майбутньо-

253 Марголит Е. Кто под красным знаменем? Искусство кино. 1990. № 9. С. 120.
254 Николай Щорс. Легенда и реальность. Искусство кино. 1990. № 9.
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му кінорежисер) Микола Макаренко, і тільки затим уже – Євген Самойлов. 
Останній, до речі, прийшов із театру Всеволода Мейєрхольда, реформатора 
сцени, з яким у Довженка були теплі, дружні стосунки. Ішлося до знищен-
ня і режисера, і його театру. Самойлов репетирував роль Павки Корчагіна у 
виставі за знаменитою тоді повістю Миколи Островського «Як гартувалася 
сталь»; під час генеральної репетиції його й побачив Довженків асистент Ла-
зар Бодик. Виставу заборонили, а Самойлов опинився в Києві… 

Мабуть, зміна акторів так само пояснювалася «продюсерськими» вказів-
ками вождя. «В фільмі, – пояснив актор, – в основному йшлося про створен-
ня образу вольового командира, і те внутрішнє хвилювання, в якому я знахо-
дився, граючи Корчагіна, я переніс на Щорса. Це збіглося зі сценарієм, з тим, 
чого чекав від мене Довженко».

У своєму інтерв’ю, до речі, Самойлов відтворив і деякі інші цікаві по-
дробиці (скажімо, такі: для кожного кадру знімали по 12 дублів). «Плівки 
не шкодували, витрачали стільки, скільки потрібно було. Зараз подібне не-
можливо, а тоді не економили, адже, як не як, а у Довженка замовлення було 
«згори», особисто від Хазяїна. І треба було окрім історичних подій зняти і 
народні пісні, і танці, показати не тільки безпосередні бойові дії, а й народ». 
Знімався фільм двома мовами, російською і українською – для цього москвич 
Самойлов вивчив українську. Збереглася тільки російськомовна версія, хоча 
в ній персонажі здебільшого спілкуються живою розмовною мовою.

Опіка Хазяїна значила багато, це так. На території кінофабрики вибуду-
вали спеціальний павільйон, який і досі називають «Щорсівським», у його 
лівому «крилі» розміщується музей кіностудії. У ньому, завдяки старанням 
його засновниці Тетяни Дерев’янко та інших співробітників музею, любовно 
відтворено робочий кабінет режисера. А ще всі ці роки висаджуються дере-
ва – навіки це Довженків сад. Такий самий він висадить і на «Мосфільмі»… 

Самойлов описує також квартиру Довженка (за адресою: вулиця Карла 
Лібкнехта, № 8, кв. 27): «В кабінеті – шафи з книгами, фоліанти, історичні 
книги. Спальня з простою тахтою на ніжках, подушка і чорна бурка. Прекрас-
ний письмовий стіл червоного дерева з інкрустацією. Чорнильниця, перо і 
кілька аркушів паперу. Нічого зайвого...».

19 березня 1939 року «Щорса» показують делегатам ХVІІІ з’їзду ВКП(б) 
у московському кінотеатрі «Ударник». Прийом був захопливим. А на почат-
ку квітня фільм представлено мистецькій громадськості – у Будинку кіно (до 
речі, Довженко був одним із ініціаторів його створення). Бурхлива овація, а по-
тім дискусія, яка звелася до привітань видатного твору. Зокрема, Всеволод Ме-
йєрхольд сказав, що Довженко, на його думку, це «універсальний художник. 
Не лише діяч кінематографії, але й чудовий письменник». Бо ж «творить свої 
фільми, як свої твори белетрист. Коли я дивився фільм “Щорс”, згадав я Гоголя 
з його “Тарасом Бульбою”, згадав Пушкіна з його великими полотнами <…>. 
Довженко прекрасний тим, що він – поет» 255. Тут же Всеволод Вишневський 
оголосив рішення Спілки письменників прийняти Довженка до своїх лав.

Та головне – фільм сподобався Сталіну, якого можна вважати певною мі-
рою «співавтором». Самойлов цитує (з пам’яті) його слова: «Коли показати 

255 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості. С. 135.
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“Чапаєва” хлопчиськам, вони все зрозуміють. Картина “Щорс” теж дуже хо-
роша, але над нею слід замислюватися» 256.

Після перегляду, за одним зі свідчень, «Сталін завіз Довженка додому, 
і вони довго удвох походжали біля будинку Довженка, лякаючи тим охорону. 
Двірники дивилися із здивуванням, як великий вождь ходив з неплатником 
за квартиру. Потім вирішили: мабуть, артист Геловані (артист М. Геловані ви-
конував роль вождя у кількох фільмах)» 257. 

Задоволення Сталіна є зрозумілим – режисер виконав його завдання. Пе-
ред нами герой месіанського штибу: видовжений профіль з борідкою, палаючі 
очі, увесь ще юний і променистий. Раз по раз наголошує на своїй місії послан-
ця Півночі, посланця Леніна. Веде своє військо – «національне за формою, 
соціалістичне за нарощуваним змістом» (алюзії щодо української історії, за-
порозьких козаків підкреслюють його українськість) у світле майбутнє…

Точніше кажучи, веде на погибель в ім’я цього майбутнього – громадян-
ська війна є справжнім жертвопринесенням заради нащадків («и как один 
умрем в борьбе за это»), які за благі діяння ще воскресять героїв. Негідники-
троцькісти уособлюють ворогів нового релігійного культу – вони формалісти 
й «начотчики», у них немає й натяку на якийсь вогонь ідеї, це канцеляристи, 
чорнильні й темні душі. Їм з минулого в майбутнє не вирватися, залишаться 
там, непросвітленими й проклятими.

Масова аудиторія радо прийняла Довженків фільм – він також відповідав 
відкоректованій на комуністичний лад міфології, згідно з якою за сьогодніш-
ні страждання й лихоліття воздасться богом історії та могутньої держави, яка 
може все або майже все. «Одиниця – нуль», одначе, з’єднавши ряди і душі, 
можна вигребти на чисте і прекрасне плесо історії. І так воно й буде – надовго 
маси полинуть у чарівну ілюзію прийдешнього «золотого віку», тільки через 
десятиліття почне вона чахнути й марнуватися. Та «ще не вмерла» – і сьогод-
ні масам так хочеться обіцянки раю, так хочеться, аби пришов хтось і пообі-
цяв. А ще краще – повів… Під червоним знаменом, чи під яким іншим… Он у 
Росії вже прийшов, уже є такий, і як усі задоволені.

Було б очевидною концептуальною помилкою вважати як фільм Довженка, 
так і міф про Щорса загалом чимось виключно похідним від фільму «Чапаєв» 
(хоча почасти було й це). Молода українська інтелігенція 1920-х років доволі 
твердо вирішила для себе питання про те, на кого їй орієнтуватися: не на масу, 
хлібороба і його ціннісний світ, а на сильну особистість, надлюдину, бодай і ніц-
шеанського замісу. Микола Хвильовий і його найближче оточення, до якого 
входив і Довженко – повторімо це ще раз – обирали саме такий варіант, оспі-
вуючи «нових конкістадорів». Україна й українці потребували чоловічої сили, 
нехай і грубої (як в «Арсеналі» – «а чому я можу?»; а ось тому…). Запологети-
зований Пантелеймоном Кулішем український хутір, такий собі варіант росій-
ської Обломовки, належало взяти, знищивши рустикальну «цноту», яку дехто 
оберігав, вважаючи мало не національним символом (ми такі незаймані…). 

Герой ранніх фільмів Довженка й був таким чоловіком, котрий таранив оті 
«дівочі» національні бастіони. Навіть типажно Євген Самойлов-Щорс дуже 

256 Самойлов Е.: «Я учился у Щорса». Кинофорум. 2002. № 1. С. 51–64.
257 Латышев А. Растоптанный Сашко. Утро России. 1994. 8–14 грудня.
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нагадує Семена Свашенка, що знімався у «Звенигорі», «Арсеналі», «Землі»; 
те саме можна сказати про пам’ятник Щорсу в Києві та його численні іконо-
графічні зображення – скрізь це прегарний мужчина, у якого, одначе, більше 
духовної, а не грубої чоловічої сили. І це збіглося, як ми це могли бачити, з 
уявленням Сталіна про міфологічного героя – «інтелігентність» мусила бути 
обов’язковою складовою, грубість і натуральна «тваринність» засуджувала-
ся. Як і всілякі фізіологічні «збочення» взагалі – у житті й у мистецтві (це 
вочевидь споріднює сталінську та гітлерівську ідеологію). Герой мав одухот-
ворену плоть, наділену незламною волею, і відтак не дивною є іконописність 
лику героя, яка й вирізняє його з оточення, де більшість становлять «мужла-
ни», чоловіки традиційного народного типу, а точніше – стереотипу. 

Щорс навіює якісь квазі-релігійні почуття – і справді, це людина «за-
втрашнього дня». Фанатик ідеї, він гарно вписується в ряд добре відомих 
культових героїв радянського періоду: Павка Корчагін, молодогвардійці, пан-
філовці…

А коли дивитися сьогоднішніми вже очима – один із кращих Довженко-
вих фільмів, у якому високий пафос тонко переплетено з грубуватим народ-
ним гумором; у якому є жива плоть народного життя, яке не никне й не здає 
себе і під обстрілом, під снарядами. Тут радість обіймається з журбою, тут 
є прекрасно зіграні епізоди, комедійно-сміхові насамперед – досить згадати 
хоча б той, коли батько Боженко (чудово зіграна роль актором Московського 
Малого театру Іваном Скуратовим) в оперному театрі вимагає в «буржуазії» 
гроші, чи блискучу сцену з батьковим ординарцем Савкою Трояном (Олек-
сандр Хвиля), що в’їжджає до панського палацу… Багато епізодів, які прига-
дуєш з величезною насолодою й оптимізмом. 

Мейєрхольду недарма нагадувався під час перегляду «Щорса» гоголів-
ський «Тарас Бульба». Саме його і збирався екранізувати Довженко, саме 
про нього думав, знімаючи фільм. Актор Федір Іщенко (роль червоноармійця 
Чижа) розповідав мені, як часто режисер, за першої ж нагоди, у перерві між 
зйомками заходжувався креслити (на землі чи на папері) мізансцени май-
бутньої стрічки, проговорювати якісь речі концептуального порядку або ж 
роздавати ролі (так, за свідченням того ж таки Іщенка, йому обіцявся Остап, 
Самойлов типажно відповідав ролі Андрія і т. д.). По «Щорсу» це й справді 
видно. Батько Боженко – та це ж сам Тарас Бульба, хіба не так? І масштаб 
героїчний, й епічний гумор, ось цей богатирський сміх – усе звідти, з гоголів-
ських полтавських обширів…

«ВИЗВОЛЕННЯ» ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Восени 1939-го довелося спішно виїхати на Західну Україну – знімати 
вхід Червоної армії до визволеної Галичини. В одній із газетних нотаток він 
пише про те, що початок 1940 року буде присвячено «розробці багатющого 
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матеріалу, який увійде в повнометражний документальний фільм», що діс-
тане потім назву «Визволення» (у титрах позначено два режисери – О. До-
вженко і Ю. Солнцева). Крім того, у 1940-му побачить світ ще одна доку-
ментальна Довженкова стрічка – «Буковина – земля Українська» (художній 
керівник, план фільму і монтаж – Ю. Солнцева) – так само про визволення 
західних регіонів. Нотатки ті завершуються словами: «Далі почну роботу над 
фільмом “Тарас Бульба” за геніальним твором М. В. Гоголя» 258. 

У тих фільмах чимало політичної тріскотні і декларацій. Як насправді 
ставився Довженко до того, що мало не одразу почалося в Західній Україні, 
коли людей тисячами почали карати арештами, судами, депортаціями, можна 
дізнатися з його «Щоденника». Ось запис від 5 квітня 1942 року: «Західно-
українське: 

– Ви спекулянти, ви націоналісти!
– Ну так, цілком вірно, бо це ж було знаряддя нашої боротьби, нашого 

існування.
– І ви хочете, щоб ви нас любили?
– Даруйте, але ж ви прийшли до нас, ви нас визволили з неволі. Так ви-

лікуйте нас од міщанства, а ви караєте нас за це. Подумайте, що ви робите? 
Не можемо ми сьогодні зробитися такими, якими ви стали за 23 роки. Це ціле 
життя!

П’ятнадцять сотиків! [ідеться розмір приватних земельних ділянок. – 
С. Т.]. Горе, горе… Ми будемо ненавидіти бідного дядька і карати його за те, 
що поліз він на ці сотики. Ми будемо вбачати в цім його вину, а не свою по-
милку».

У донесеннях агентів НКВС чимало про справжнє ставлення Довженка до 
того, яким чином триває підготовка до війни. «В течение 22 лет, – сказал он, – 
людей приучали к канону, догме. Тем самым людей отучили самостоятельно 
думать. Выросли безликие, безинициативные люди. Кадров, организаторов 
нет. Особенно это чувствуется на положении в армии. Я считаю, что наше 
правительство сделало огромное преступление перед народом, когда переби-
ло, сослало в Сибирь лучших полководцев. Мы сами перебили наших коман-
диров в десять раз лучше, чем это сделал бы Гитлер. Теперь, когда я думаю 
о будущей войне, я не столько боюсь Гитлера, сколько наших командиров, 
наших воров, бездельников, транспорт, расхлябанность и т. д. <…> Я смотрю 
на тот ужас, который творится в кино, и думаю: ну, кино это так-сяк, а если 
такой ужас творится в оборонной промышленности? Дураки – это страшное 
явление; Большаков – злобный дурак; я боюсь, что это – система».

Це казав Довженко в липні 1940 року. Його оцінки стану держави стануть 
легальними тільки після 1956-го, тоді ж за такі висловлювання можна було 
дістати ув’язнення або й смертний вирок. Одначе ж він говорив! Звичайно, 
знав про підтримку з боку Сталіна, однак той і Міхеіла Чіаурелі підтримував, 
але ж «веселий грузин» і подумати про щось подібне не міг. 

Спецоргани ілюзій щодо українського кінорежисера не мали. Через 
тридцять літ, на початку 1970-х, Іван Дзюба перебуватиме, опісля арешту, 
у тюрмі КДБ УРСР. І йому назавжди запам’яталось, що сказав голова відом-

258 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 142.
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ства Віталій Федорчук під час розмови з ним. Головний кадебіст стверджу-
вав, що найбільшим ворогом радянської системи в середовищі письменни-
ків і митців був Довженко. Саме він! А ще впливав на інших митців – Леся 
Курбаса, до прикладу. Його треба було просто розстріляти, а Сталін наві-
щось з ним «лібєральнічал». Хоча такі, як Довженко, і розкладали систему 
ізсередини. Бо ж наче «свої», і владою приголублені, орденами / званнями 
обвішані…

Довженко справді мав напрочуд виразне бачення потворності систе-
ми – війна загострила його зір, вигранила формульні визначення. «Нельзя 
воспитывать народ на чувстве ненависти, классовой борьбы. Русский на-
род, – цитую те ж саме донесення агента “Альберта”, тобто Григорія Зель-
довича, – внес в нынешнюю жизнь свои исторические черты. Раньше 
искореняли староверов – теперь искореняют оппозицию. Раньше тупо моли-
лись – теперь так же тупо повторяют слова из газет. Русский народ – это по-
лукровка, в нем – и татарская кровь, и мордовская… Кацапы, одним словом. 
Украинцы – и добрее, и умнее, и интереснее» 259.

Знайомство Довженка з життям і побутом українців в Галичині та на 
Буковині освіжило його оцінки того, що відбулось у «великій Україні» за 
більшовицької влади. «Село украинское, – говорив він під час перебування 
на Буковині в липні 1940 року, – у нас раздавлено, в нем не осталось ничего 
украинского; национальное нужно искать пока только в Карпатах и Букови-
не. Закрыв церкви на селах, советская власть убила в народе святые чувства, 
а новым ничем их не заменила. Люди за границей, в капиталистической Ев-
ропе, живут чисто, опрятно, зажиточно, культурно и весело, а у нас погрязают 
в темноте и невежестве. Единоличники в Западной Украине, где мы проезжа-
ли, живут в тысячу раз лучше наших колхозников, и было бы хорошо, если бы 
они избежали коллективизации» 260. 

І ще кілька Довженкових вражень, «запротокольованих» сумлінним 
агентом «Альбертом». «Черновицы, – сказал Довженко, – чудесный город, 
культурный, приятный. Жить там – просто наслаждение. <…> Народу там, 
в Буковине, жилось гораздо лучше, чем у нас. Когда у нас едешь поездом, то 
нигде не встретишь радостных лиц, нарядного убранства. Всюду убогость, 
бедность, придавленность. Я считаю, что наш народ унижает и угнетает то, 
что все у нас одеты в серый бушлат (т. е. монотонная одежда). А там все кра-
сочно, весело, приятно» 261. 

Юлія Солнцева залишила спогади про їх перебування, з Довженком, на 
Західній Україні. Вона не змогла (чи не захотіла) приховати того культур-
ного шоку, який їм довелося пережити. Адже радянські люди прибули на за-
хідні землі не тільки зі зброєю в руках, а й цивілізаційною місією: підняти 
культуру, що занепала, підняти рівень життя українців, які перебували «під 
ігом» Польщі чи Румунії. А все виявилось з точністю до навпаки – прибульці 
виглядали дикувато, культурні стандарти їхньої поведінки видавали украй 
низький рівень культури і виховання. 

259 Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб. Т. 1. С. 610–611.
260 Там само. С. 606.
261 Там само. С. 609.
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«Львов был освобожден, – згадувала Солнцева. – Н. С. Хрущев предло-
жил нам, т. е. Александру Петровичу вместе с группой выехать на автобусах 
во Львов и поснимать там. Это было интересно для истории – воссоединение 
Украины. Нам было предложено надеть военные костюмы, что мы я сделали... 

С нами было несколько писателей. Вместе с Виктором Борисовичем 
Шкловским и другими мы отправились в Западную Украину. Поездка эта 
была очень интересной, для нас неожиданной, и мы где-то все волновались. 
К вечеру мы въехали во Львов. В гостинице “Жорж” мест пока не было и мы 
решили войти и пообедать в ресторане. Во Львове в это время поселилась 
половина бежавшей Варшавы. Варшава бежала от немецкого наступления, 
кстати говоря, во Львове была и Ванда Василевская.

Мы вошли в ресторан потому, что другого места пообедать не было. Нас 
поразила невероятно богато одетая публика, грохочущая музыка. Все столы 
были заняты. Мы – я, Довженко, Шкловский и еще двое наших товарищей, 
также одетые в военное, остановились в дверях гостиницы. Все взоры обер-
нулись на нас. Наша одежда никак не сливалась с общим видом ресторана. 
Поэтому весь ресторан обернулся в нашу сторону. Музыка неожиданно пре-
кратилась. Мы почувствовали себя в тяжелом положении, но есть очень хо-
телось, и мы пошли между столиков, (за которыми сидели) люди, которые 
смотрели на нас тяжелым взглядом. <…> 

Рано утром на другой день мы вышли на улицу. На улицах были открыты 
все магазины с очень хорошими, для нас невиданными, вещами. И все 
военные части, которые уже вошли в город (кстати, многие сюда приехали с 
женами), отправились в магазины. Несколько дней позже я была потрясена 
происшедшим. На маленькой улице Львова какая-то толпа варшавян и жи-
телей Львова следила за нашими военными с женами. Жены одели ночные 
рубашки, думая, что это платья с кружевами, и с гордостью носили их. Мы 
прошли, опустив головы, подойти и сказать им – мы не могли. Публика гого-
тала, шла за военными с их женами по другую сторону.

Очень жалко, что мы с нашими добрыми намерениями и зачастую отсут-
ствием культуры, попадали в тяжелое положение и портили все, что созда-
вали наша пропаганда и наш высокий духовный мир советской страны» 262.

ПЛЮС УКРАЇНІЗАЦІЯ КІНО

1940-й рік насичений громадською діяльністю. Олександра Довженка 
обирають депутатом Київської міської ради, він стає членом державних комі-
тетів із премій, членом редколегій видань… У жовтні нове призначення – ху-
дожнім керівником Київської кіностудії. Зближення з керівником республі-
канської партійної організації, а відтак і всієї України – Микитою Хрущовим. 

Плани роботи кіностудії видаються доволі оптимістичними – та ще й за 
високої підтримки, зокрема, стосовно розвитку української мови в кіно. Ви-

262 Довженко без гриму. С. 298–299.
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ступаючи 8 травня 1941 року на партійно-творчій конференції кіностудії, 
О. Довженко говорить про провінційність студії, де досить часто працюють 
«другорядні і третьорядні режисери, яких направили до нас з тих чи тих при-
чин з Москви, які ні російської, ні української кінематографії належним чи-
ном не робили, а дивилися на свою роботу переважно, так би мовити, зі спо-
живацької точки зору й промишляли в кінематографі, як на золотому дні, де 
можна заробити багато грошей». Один з наслідків цього, за О. Довженком, – 
нестача власне українських кадрів у кіно.

При цьому режисер посилається на М. Хрущова, який ніби говорив саме 
про це – «треба створювати кадри української кінематографії». Та ще й так, 
щоби «жодна картина не знімалася не українською мовою». Потім дублюйте 
російською, одначе коли збережеться нинішній стан справ, українських акто-
рів не буде. З посиланням, знову-таки на М. Хрущова, О. Довженко формулює 
й таку позицію: «…для режисерів, які вважають для себе знання української 
мови необов’язковим і зйомку на українській мові необов’язковою, їм треба 
надати можливість знімати на тих фабриках, де це справді не є обов’язковим. 
Київська фабрика такою не є» 263. При цьому публікатор уважає це Довжен-
ковою містифікацією – не міг, мовляв, Хрущов говорити такого. Доказів, що-
правда, не наведено.

Одначе сумнівно, щоби режисер насмілився аж так вигадувати на керів-
ника такого рівня. Напевно, щось подібне (Довженко міг загострювати, але це 
вже інше) Хрущов усе-таки говорив. Більше того, це засвідчує Юлія Солнце-
ва у своїх спогадах:

«Украинская студия до 1938 года снимала картины только на русском 
языке. Почему? Это был тот возмутительный случай, что мне, русскому че-
ловеку, не хотелоcь об этом даже думать. Ни в одной республике, кроме Укра-
инской, этого не делалось, и когда говорят о буржуазном национализме на 
Украине, я думаю, что виноваты чаcтью были и наши русские руководители.

В 1938 г. Александр Петрович поставил вопрос перед Хрущевым, когда 
тот был первым секретарем на Украине, о том, чтобы делать картины на укра-
инском языке. Хрущев разрешил, и на Киевской студии стали делать фильмы 
на своем языке» 264.

Ще одним доказом політичної підтримки Хрущовим намірів Довженка 
щодо українізації (по суті справи так!) Київської кіностудії може бути й те, 
що під час війни Хрущов спершу підтримав «Україну в огні». Загалом напере-
додні війни політичне керівництво розуміло, що слід підігрівати патріотичні 
почуття – єдиний матеріал, з якого можна вибудувати надійні захисні редути.

Як художній керівник кіностудії О. Довженко вибудовує плани інтенси-
фікації виробництва фільмів. Виступаючи на нараді працівників кіно в Мо-
скві, у ЦК ВКП(б), 14 травня 1941 року він, по-перше, пропонує вивести з-під 
московського прямого підпорядкування кілька новостворених кіноорганіза-
цій, трестів («Мосфільм», «Українфільм», «Закавказфільм», «Ленфільм», 
«Середньоазійський»). Це автономізує сферу кінематографії… А щоби не 
подумали, ніби політична складова екранного мистецтва залишиться без на-

263 Цит. за: Корогодський Р. Довженко в полоні. Київ, 2000. С. 287–288.
264 Довженко без гриму. С. 298.
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гляду, стверджує: український партійний ЦК забезпечить такий контроль. 
Знову-таки йдеться про спрямованість на деяке, бодай помірне, віддалення 
від московського центру та його тотального впливу.

Наводить О. Довженко і конкретні цифри планованого кіновиробництва 
Київської студії. «Візьміть становище моєї фабрики, де я керую. За існуючої 
програми ми за планом робимо шість картин в рік. Керівництво багатьох літ, 
а мною керувало 22 директори, <…> ідеалом своєї роботи вважали 8 картин 
щороку. Ми зараз робимо 8–9 картин у рік, а наступного року ми запланували 
12 картин, і я переконаний, що ми це виконаємо. Я мрію, і про це заявив на 
партійних зборах, що в 1943 році я повинен дійти до максимуму у 14–15 кар-
тин з розрахунком, щоби в 1945–1946 рр. робити 30 картин. Я мрію і відчу-
ваю зі своїми товаришами достатню кількість сил, за правильного підходу до 
справи ми з цим впораємось, фабрика наша має сильну режисуру і хороший 
колектив»

Зрештою, ставить наївно-простецьке запитання: «Чому гальмується кіль-
кість картин так званих національних кінофабрик?». Він-то розуміє, чому, 
однак робить вигляд, що вся справа в бюрократії: «Тому що управлінський 
апарат, існуючий нині, доволі громіздкий, неповороткий і він віднімає у нас 
масу часу від виробництва» 265. 

«РЕЖИСЕР», «ПИЯВКА», «НАЦІОНАЛІСТ»… 
ПРОБЛЕМИ НАЦІЄТВОРЕННЯ 
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОВЖЕНКА

В НКВС-івських донесеннях і рапортах Довженка незмінно атестують як 
«українського націоналіста». Одначе стежать і за іншими нюансами політич-
ного світогляду митця.

Донесение от 16 апреля 1929 года.
«Довженко – режиссер, пиявка, присосавшаяся к ВУФКУ для выкачивания 

вместе с женой – артисткой Солнцевой около 1000 рублей в месяц». Наводено 
приклад, коли в одній з компаній Довженко «стал поддерживать Троцкого 
и злорадствовать довольно явно о партии». Висловлено побоювання, що ре-
жисер (це 1930-й рік) «с распростертыми объятиями будет принят за кор-
доном, где попытаются его соответствующим образом использовать. Есть 
опасения, что обратно Довженко может не вернуться, а потому считаем 
нужным Довженко в выезде за границу отказать».

Усе ж Довженко, разом з оператором Данилом Демуцьким та дружиною 
Юлією Солнцевою, у червні 1930-го вирушили за кордон. Побували в Німеч-
чині, Франції, Англії. З Берліна режисер пише листа С. Ейзенштейнові та 
Г. Александрову: «Я забастовал <…>. У меня устало сердце, друзья. И я долго 
не смогу работать»!

265 Кино на войне. Документы и свидетельства. Москва, 2005. С. 43
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Хоча роботу пропонували – там, на Заході. Одначе й з цим не вийшло.
Після «Землі» були «Іван», була робота над «Щорсом», яка розтяглася 

на чотири роки, оскільки все було не слава Богу… Зокрема, Довженкові не 
раз нагадували, що він «расценивается в Киеве как, безусловно, не изживший 
остатки национализма», а «жена Довженко жаловалась, что Довженко не 
спит ночами и все говорит ей, что его преследуют [знову, знову от се Довжен-
кова, небезпідставна нині, манія. – С. Т.] и ему грозит погибнуть. Во сне часто 
говорит по-украински и «занимается политикой». І справді жах: уночі таки 
говорить «по-украински», націоналюга!

Стосовно погроз – це не було маренням. Ось що доповідали начальни-
ку 4 відділення НКВС УРСР 10 вересня 1938 року: «В состоянии Довженко 
опять наступило резкое ухудшение в связи с перенесенной им автомобильной 
катастрофой. В конце месяца во время одной из поездок машина Довженко 
внезапно потеряла управление и он едва не погиб. Шофер, придя в себя, обна-
ружил, что основная ось рулевого управления была кем-то подпилена кругом 
так, что уцелел только тонкий слой металла, тот час же разломившийся при 
повороте руля».

І це при тому, що в Довженка у ці роки були дуже непогані особисті стосун-
ки із самим Сталіним, та й з Микитою Хрущовим. Про них він «отзывается 
хорошо. И это, видимо, искренне. О Сталине он всегда говорит с большим 
уважением. Хорошо отзывается о Хрущеве. Часто рассказывает о Хрущеве, 
о своих разговорах с ним. Говорит, что Хрущев его ценит так же, любит его и 
что во многих вопросах он оказывает даже некоторое влияние на него».

Та в анонімках і доносах частіше поставав інший Довженко. Деякі «сим-
патики» договорювались навіть до припущень, що режисер «не просто враг 
народа, что бесспорно, а что он, возможно, есть шпион немецкий или польский, 
или польско-немецкий в нашем киноискусстве». Ба, навіть більше. Ось у «сту-
кача» з’являється «мысль: не информировал ли Довженко через свои фильмы 
немецкое гестапо и польскую дефензиву о внутреннем положении и об обороне 
нашей великой родины СССР? Конечно, его информация была с точки зрения 
врага нашей родины. Это подтверждают его фильмы, если сделать им тонкий 
политический анализ».

Який спосіб обрав, вражина: через фільми! То ж то радянські цензори 
були такими уважними завжди до стрічок: а що як через них морзянкою, яки-
мось шифром за бугор щось сплавляють?

Один із найвиразніших доносів спрямований безпосередньо Лаврентію 
Берії. «18.VII 1938 года в писательский Дом творчества в Ирпене, под Киевом, 
с рядом других гостей приехал А. Довженко. В разговоре Довженко с Бажаном, 
Яновским, Рыльским в резких и истерических тонах буквально кричал о своих 
недовольствах. В повышенных тонах начал с того, что “почему это в Грузии 
кино делают грузины, в России – русские, а на Украине – и грузины, и русские, 
и евреи, но только не украинцы”.

Дискутируя сам с собой, Довженко сейчас же пришел к тому, что “если 
грузин, русских и евреев из кино выгнать, то тогда совсем некому будет ра-
ботать в кино Украины – украинцев-то и нет”. И он делает вывод, что это 
сделано нарочно, чтобы украинцы не выросли, чтобы ограничить культурный 
процесс, что нарочно не готовились национальные украинские кадры.
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Заплакав, он заявил, что не понимает, где же советская власть, а где вра-
ги?.. Он перешел к обобщениям, что вообще “что это за нация украинцы? – из-
менник на изменнике”. От нации изменников-украинцев он перешел к партии: 
“что это за партия, в которой столько изменников, все вожди изменники”. 
Далее перешел к украинской культуре: “украинской культуры нет, украин-
скую культуру загнали в гопаки и шаровары”, “украинской культурой боятся 
заниматься”, “на каждого творца украинской культуры смотрят как на по-
тенциального врага”, “мы, оставшиеся украинские культурные работники, – 
христосики на Голгофе”, “Щорсу легче было гнать с Украины оккупантов, чем 
мне ставить о нем картину”.

Потом кричал: “Пусть у меня заберут орден (он имеет орден Ленина) или 
дадут работать. Все расскажу Сталину – пусть делает со мной, что хочет”. 
И снова возвращается к ругани власти, “не могущей навести порядок и не уме-
ющей руководить культурой”».

В іншому документі: «Довженко говорил о том, что Москва, а именно глав-
ное киноуправление в лице Большакова, сделала Киевскую киностудию местом 
ссылки для всех проштрафившихся режиссеров, как, например, Роом, Аннен-
ский и другие, то есть люди, которые ничего общего не имеют и не хотят 
иметь с украинской культурой. Довженко сказал, что он будет этих людей 
выживать из киностудии [як бачимо, це практично те саме, що говорив він на 
партійно-творчій конференції. – С. Т.].

Как главную политическую новость, которая его очень сильно взволновала, 
Довженко передал, что, как ему рассказали, тов. Сталин был на представле-
нии в Московском оперном театре и там, в присутствии многих людей, гово-
рил о настоящем интернационализме и о лжеинтернационализме, вскрывая 
суть этого лжеинтернационализма как идеологию людей, лишенных чувства 
родины и национальной гордости, а это может привести к тому, что из них 
легче вербовать предателей своей родины. Говорил тов. Сталин, как передали 
Довженко, о необходимости воспитания в советских людях национальной гор-
дости <…>. За день перед своим выездом в Кисловодск Довженко рассказывал 
о своем свидании с тов. Хрущевым. Он рассказывал об этом восторженно и 
сказал, что тов. Хрущев поддерживал его в направлении перестройки работы 
Киевской киностудии в сторону всестороннего приближения ее продукции к 
украинскому материалу и тематике, а также в направлении выдвижения 
новых украинских творческих кадров. Довженко говорил, что он собирается 
подать тов. Хрущеву свой проект перестройки союзной кинопромышленности, 
который будет заключаться в том, что на Украине необходимо организовать 
свое киноуправление, которое самостоятельно будет утверждать сценарии 
для Киевской и Одесской киностудий. А главное управление в Москве будет 
только регулировать тематику продукции всех союзных кинофабрик». Ці 
пропозиції і озвучив трохи пізніше Довженко на Всесоюзній нараді. Ось звід-
ки його промови про національну кіногордість – виходить, ніякої містифіка-
ції, про яку твердив Р. Корогодський.

Критикував Довженко не тільки начальство, керівництво. «Когда же, – 
інформує донощик, – я перевел тему в плоскости современного украинского 
народа, настроение Довженко резко изменилось. В дальнейшем неоднократно 
возвращал разговор к современному украинскому народу и постоянно Довжен-
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ко отвечает на это крайним пессимизмом. Он говорит: “Оказывается, наш 
народ г…”. Причины настроения Довженко те, что “нашему украинскому на-
роду, оказывается, совершенно безразлично, украинский он или неукраинский”, 
а Довженко приводил много примеров из своих наблюдений, что народ не зна-
ет и не интересуется своей историей, легко отказывается от национальных 
традиций, забывает язык. На мои возражения о “длительной русификации” 
Довженко злясь, отвечает, что “поляков, вон, тоже не менее и русифицирова-
ли, и германизировали, а они остались поляками, а наш народ охотно сам идет 
навстречу потере национальности. Почему? Может быть, мы действительно 
плохой народ. Как же быть? Тем более важно сохранить его лицо, не дать за-
теряться в песках тому, что имеет”. Сохранить национальное лицо народа 
должно было бы молодое поколение, но Довженко, хоть и заметный, но близко 
молодежи не знает – ругает ее тоже, что она не любит свой народ, безразлич-
на к национальным делам, во имя личного успеха “плевать хотела на народ”. 
Молодежь тоже уходит в русскую культуру – “ей там выгоднее”, а главное – 
“безопаснее”, “она достаточно насмотрелась, как отцов садили как украин-
ских националистов”».

І трохи далі: «Довженко начал жаловаться, что “трагедия нашей современ-
ности – это ложь”, лжет искусство, люди лгут друг другу в разговорах, боясь 
друг друга, газеты полны хвастливых фраз, все изо всех сил делают вид, что они 
счастливы, что действительно счастливая жизнь, а на душе “кошки скребут”.

Солидаризуясь с Довженко, я заговорил о том, как это изменить? Вопро-
сительная форма злит Довженко, и он начинает кричать: “Как ты не пони-
маешь, что это сделалось уже в порядке вещей, как неизлечимый привычный 
вавил”. Потом, успокоясь, сказал: “Для того, чтобы исчезла ложь, раньше до-
лжен исчезнуть страх. А страху конца не видно. Может быть, когда все эти 
войны кончатся и всемирный социализм начнется – не раньше”».

І одна з найсильніших оман – в національній політиці. Уже в часи війни, 
у 1943-му, Довженко формулює це так: «Русские вбивают в голову украинцам 
свои тезисы на украинском языке. Интеллигенцию, разбирающуюся во всей 
национальной политике русских и могущую мыслить, изолируют или уничто-
жают. Ведь всякий украинец, кто рабски не следует московским указаниям, 
считается националистом» 266. 

Усі оті порухи не просто фіксували – з них робили висновки. Наприклад, 
у спецповідомленні Управління контрозвідки у липні 1943 року «Об анти-
советских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди 
писателей и журналистов» говорилося й про Довженка, котрий належав до 
тих, що «высказывают пораженческие настроения и пытаются воздейство-
вать на свое окружение в антисоветском духе». Зокрема, зафіксовано вислов-
лювання на кшталт: «Необходимо издать и вообще узаконить у нас всех тех 
писателей, националистов-эмигрантов, которые не проявили себя на стороне 
фашистов, чтобы отвоевать их и перетянуть на нашу сторону». Або ж гово-
рить Довженко про безглуздя наступів, які тільки знекровлюють армію, її 
людські ресурси. Чи обурюється тим, що «создали польскую дивизию, а не 

266 Цит. за: Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб. Т. 1. С. 145–
608. 
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формируют украинских национальных частей». Висновок спецслужб про-
стий: «Писатели, проявляющие резкие антисоветские настроения, нами ак-
тивно разрабатываются» 267. 

І коли настала мить істини – ота вся інформація про Довженка прислу-
жилася.

МІФОТВОРЧІСТЬ. ДЕЯКІ ПІДСУМКИ

1941 рік став для Довженка рубіжним – і тому, що почалася війна на тере-
нах України, СРСР у цілому. І тому, що військова катастрофа примусила мит-
ця переглянути свої уявлення про темпи просування людського суспільства до 
омріяних трансформацій. Хоча міф про «золотий вік», про грядущий рай три-
ватиме ще довго. Вимальовуватимуться грандіозні епічні «Золоті ворота» (у 
комунізм, звичайно). Будуть пориви в космічні далі («В глибинах космосу»). 
Буде сподівання на те, що людське життя таки надається для благодатних пере-
мін («Поема про море»). Тільки справжня віра в усе те поволі спадатиме. І чи ж 
випадковість, що кращий Довженків – уже повоєнний – твір, кіноповість «За-
чарована Десна», буде обернуто в дитинство, у минуле – от де був справжній 
рай, от де була справжня гармонія. Міф вичах, його енергетику можна відшу-
кати тільки там, у наддеснянському селянському архаїчному побуті, який доти 
побивався суворими більшовицькими месіями із жагою істини в очах.

Одначе ж він був, той міф. У «Землі», до прикладу, де частина селян на-
магається стримати «землевпорядкувальну активність» (визначення О. Рут-
ковського) перетворювача, новітнього месії, або ж місіонера. Одначе це вда-
ється тільки самій Природі, у безкінечному просторі якої ота сама активність, 
по суті справи, втрачає сенс (що й було помічено недоброзичливцями). А сам 
герой фільму, переорюючи межі, виявляє не що інше, як цілісність і єдність 
простору, «виводить цю єдність назовні і відкриває перед людьми цей, єди-
ний, простір». А коли ще точніше, автор спирається тут «на космічність 
світовідчуття своїх героїв», «він ставить свого персонажа перед камерою» і 
«твердо знає, що для нього знаходження в межах знімального майданчика є 
виходом з побутового простору у вічність, оскільки він уже фіксований наві-
чно за допомогою камери. Об’єктив, таким чином, є протагоністом не режи-
сера, а саме вічності» 268. 

В «Івані» люди полишають землю, полишають простір, у якому вони чу-
лися вічними і відчували ціле Космосу. Щастя це не приносить, селюк Іван 
вдивляється у вогнедишаще будівництво, як у новітнє пекло. Пафос творен-
ня нового не допомагає, і відтак не дивно, що Довженко поривається в інші, 
досі незнайомі, йому світи – на північ (нереалізовані задуми фільмів про екс-
педиції Амундсена та челюскінців) і на схід, де в «Аерограді» його уява за-

267 Кинофорум. 2002. № 1. С. 54.
268 Марголит Е. Построение социализма экранными средствами. Киноведческие 

записки. 1994. № 23. С. 111.
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висає, у буквальному розумінні слова, над архаїчним, дрімучим простором 
(старі дерева, старі люди). Може, для того, аби підняти той старий, заскнілий 
світ увись, туди, до небес? Бо щось не видко, де тут є місце для того райського 
містечка – хіба що повирубувати все і вся, разом з людьми… То ж Аероград 
знаходиться там, де йому найкомфортніше – в уяві, у погрозливому гулі літа-
ків, котрі й несуть у собі зародки майбутніх людських гнізд. Відчуття вічності 
тут зринає знову, коли відриваєшся від земної стихії і сягаєш стихії небесної, 
випрозореної. І своя земля видається чимось маленьким і мало не нікчемним, 
у масштабі отої вічності.

А все ж у «Щорсі» доводиться спуститися на землю і знову спробувати об-
лаштувати земні обшири, долаючи людську недосконалість. Місіонер-комдив 
кличе в бій за небесну державу, за уявне майбутнє, яке, одначе, раз по раз дає 
про себе знати. Хоч би в тому, що історія, уся природа повертаються в той бік, 
куди хочеться людині. «І раптом побажаю: журавлі, пролітайте в небі! Дивлюсь 
угору… – Летять! – підхопили богунці і підвели голови. – Летять! От їй же богу, 
над самісіньким боєм!». От се – реальність… Нехай піднебесна (така собі ае-
рореальність), бо ж слухняність виявляє те, що літає: птахи, кулі, фантазійні 
дівочі образи… В «Арсеналі» кермо паровоза не слухалося бійців – не знали бо 
мети, не знали куди прямувати. Тепер от… Хоча реальність дуже далека від тієї, 
що малюється, і поїзд, знов і знов, несеться на рифи тієї самої історії… Але ж яка 
прекрасна вона, та мрія і та небесна музика «загірних комун»! 

А все ж на «Щорсі» почулося й інше – що ліпше йому, Довженкові, з Бо-
женком, а не Щорсом. Утім, «Тараса Бульбу» хочеться робити, аби почути 
музику героїчного, веселого богатирства, що протистоїть рослинному мир-
городському існуванню Іванів Никифоровичів і Пульхеріїв Іванівних (ох, 
скільки їх серед нібито ж радянських людей, яким начхати на прогрес, на 
день завтрашній; скільки гнівних Довженкових текстів на адресу таких – і в 
«Щоденникових записах», і в записах агентів). Бо ж так воно і в Гоголя діли-
лося – на тих, хто живе в повній згоді з плином побутового, спрограмованого 
природою існування, ходячи на рибалку, розводячи бджоли, наготовляючи на 
зиму варення, мариновані грибочки й іншу всячину («Повість про те, як по-
сварилися Іван Іванович і Іван Никифорович», «Старосвітські поміщики»), 
і на інших, котрі повстають проти усталеного порядку й готові мало не саму 
природу перемінити, аби тільки перемогти, досягти свого («Страшна пом-
ста», «Тарас Бульба»). Так що «Бульба» мав стати епічним витвором про силу 
героїв – українських звитяжців – здолати інерцію плину історії. І тим самим 
збадьорити підупалий дух співвітчизників.

ЩОСЬ ГОГОЛІВСЬКЕ. «ТАРАС БУЛЬБА»

Пригадаймо: 1928 рік, Сергій Ейзенштейн і Всеволод Пудовкін дивляться 
Довженкову «Звенигору». У своєму есе «Народження майстра» Ейзенштейн 
чесно визнає: майже нічого не зрозумів. Окрім двох речей: цей українець-нео-
фіт дуже талановитий, це по-перше. А по-друге, тут присутнє «что-то гоголев-
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ское». Гоголівська та Шевченкова парадигма бачення світу, стилістики того 
бачення вочевидь свідомо продовжуються Довженком. Тож «Тарас Бульба» 
постає аж ніяк не випадково.

Проте все було не так просто. Ще до призначення Довженка художнім ке-
рівником Київської кіностудії, з’ясувалося: в українських «верхах» виникли 
сумніви щодо якості сценарію та відзнятого матеріалу до фільму «Щорс». 
Про це доповідав агент НКВС «Петро Уманський» (Микола Бажан), який 
добре знає всю кіностудійну «кухню» – що, де, ким і для чого «вариться». 
«Директор фабрики Семенов притяг до консультації сценарію та матеріалу 
фільму О. Довженка Д. Петровського [письменник, воював у складі дивізії 
Щорса. – С. Т.], який написав різку рецензію на сценарій та матеріал і запев-
нив Ю. Солнцеву, що з його рецензією погоджується і ЦК КП(б)У. 

Окрім того, – продовжував агент, – в О. Довженка без всякого погоджен-
ня з ним відібрали і передали І. Кавалерідзе тему майбутнього його фільму 
«Тарас Трясило». Це все дуже стурбувало Ю. Солнцеву, і вона сказала М. Ба-
жанові, що мріє перетягнути О. Довженка назад до Москви, бо в Києві знову 
створюється навколо Довженка така атмосфера, в якій не можна буде йому 
спокійно працювати 269. Донесення датовано 14 січня 1938 року. Завершува-
лася чотиримісячна перерва у зйомках «Щорса», викликана хворобою До-
вженка (його спіткав інфаркт). Вочевидь тому й активізувалися недруги, 
яких у режисера завжди вистачало. 

Щодо фільму «Тарас Трясило», тему якого нібито передано Кавалерідзе. 
Напевно, що це описка – насправді йшлося про «Тараса Бульбу». Фільм 
«Тарас Трясило», за мотивами однойменної поеми Володимира Сосюри, 
зняв ще 1927 року (ВУФКУ, Одеса) режисер Петро Чардинін, з Амвросієм 
Бучмою та Наталею Ужвій у головних ролях. Тривалий час картину вважа-
ли втраченою, і тільки у 1990-х роках її було знайдено в архівах Французь-
кої синематеки.

За спогадами самого Кавалерідзе (за припущенням Р. Росляка, сценарій 
«Тарас Бульба» режисером написано ще в 1935–1936 роках 270), – екранізува-
ти твір Гоголя йому запропонували, завершений сценарій було схвалено, без 
якогось продовження. То були складні роки у творчому житті Кавалерідзе, 
коли він зазнав голобельної критики за фільми «Коліївщина» і «Прометей». 
1938 року він – фактично з примусу – зняв фільм «Стожари», примітивну 
псевдопатріотичну агітку.

Далі мав бути «Богдан Хмельницький», сценарій фільму писали разом з 
Олександром Корнійчуком, одначе сварка з впливовим драматургом не дала 
змоги зробити й це («Богдана Хмельницького» поставив Ігор Савченко, яко-
го Довженко спершу всіляко підтримував, а потому ставився різко критично; 
можливо й тому, що на постановку претендувала Солнцева; є така версія). 
Зрештою, Кавалерідзе таки запустився у фільм «Олекса Довбуш», знімальна 
група виїхала на зйомки, які зупинила війна.

Саме 1938 року Хрущов починає працювати в Києві. Й одразу агентура 
сигналізує, Довженко має намір зустрітись із новим керівником, щоб пого-

269 Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб. Т. 1. С. 453.
270 Там само. С. 453.
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ворити про «Щорса»  і про нове будівництво у Києві. Проблеми архітектури, 
містобудування вже звично перебувають у фокусі уваги кінорежисера. 

У квітні Довженко зустрічається з Хрущовим, «Петро Уманський» свід-
чить: «Довженко говорил о своем хорощем настроении, что этому способ-
ствовало внимание, оказанное ему тов. Хрущевым, с которым он имел трех-
часовую беседу» 271. Так зміцнилися стосунки Довженка і Хрущова, останній 
виявляв до митця незмінну повагу і увагу – аж до історії із засудженням Ста-
ліним кіноповісті «Україна в огні» 1944 року. 

Довженко зняв би свого «Бульбу». У квітні 1941-го він закінчив роботу 
над режисерським сценарієм (літературний нині можна прочитати у зібранні 
творів), у травні починалася підготовка до зйомок. Уже добирались актори на 
головні ролі, тривала підготовча робота щодо інших постановочних компо-
нентів. Звісно, що продумувалась й історична концепція твору. 

У своєму донесенні від 20 квітня 1941 року агент «Стріла» (Юрій Смолич) 
писав про те, що Довженко собі приписує заслугу того, що відтепер «фильмы 
будут сниматься по-украински, это будет настоящим, а не “перелицованным” 
вкладом в украинскую культуру», «он добился этого через Хрущева и Редь-
ко». При цьому Довженко «резко критиковал “Богдана Хмельницкого” [фільм 
Ігоря Савченка з’явився у прокаті 1941 р. – С. Т.]. Кроме чисто формальных 
минусов, Довженко ругает этот фильм за то, что “украинский народ показан в 
нем как грязная, оборванная банда, а поляки – как культурное и организован-
ное войско”, – “фильм оскорбителен для украинского народа”. Исторические 
же факты фильм “причесывает и лакирует”. У Довженко такое впечатление, 
что и Хрущев остался фильмом “внутренне недоволен”».

За твердженням того ж агента, майбутній свій фільм «Тарас Бульба» 
Довженко протиставляє «Богдану». Цель своего фильма Довженко видит 
в том, чтобы “показать украинский народ красивым и могучим, а украин-
ское войско – организованным и умным, каким оно и было в действитель-
ности”» 272. 

Залишилися спогади актора Миколи Дупака, який ще студентом був за-
прошений на роль Андрія Бульби.

«В июне 1941-го мне было 19 лет, и я снимался в роли Андрея из “Тараса 
Бульбы” у Довженко. Еще в марте месяце к нам в Ростовское театральное 
училище приехали представители студии. Я прошел пробы, и буквально че-
рез неделю я получаю телеграмму: “Прошу прибыть на студию «Укрфильм» 
на пробу роли Андрея в кинофильме Тарас Бульба. Александр Довженко”. 
Такое предложение! Это было событие для училища: Довженко! Который 
снял “Щорса”, “Поэма Земля”, “Аэроград”, который самый-самый ведущий 
режиссер. Вдруг он приглашает какого-то Дупака. 

Прилетаю я. Встречают меня. Поселяют в гостинице “Континенталь” в 
шикарном номере с ванной. Фантастика! Я только в фильмах видел, что так 
живут люди. Ну и вот: “Отдыхайте, утром приедет машина”. К 12-ти приехала 
машина, везут меня на студию по Брест-Литовскому шоссе. Приезжаем на 
студию, и меня подводят к человеку, который обрабатывает грядки. В рубаш-

271 Там само. С. 488.
272 Там само. С. 132–133.
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ке, в штанах, сандалиях: “Александр Петрович, вот, Николай Дупак явился из 
Ростова”. Он посмотрел на меня, руку протянул: 

– Довженко. 
– Дупак. 
– Ты читал “Тараса Бульбу”? 
– Читал. 
– О чем оно? 
– Ну… 
– А ты обратил внимание, что когда умирают казаки, они в одном случае 

проклинают врага, а в другом прославляют братство? Короче говоря, он мне 
стал рассказывать, как он собирается поставить фильм про дружбу, про па-
триотизм, про настоящих любящих жизнь людей. Я обалдел! Довженко такие 
со мной разговоры ведет! Около часа мы ходили. Потом – пробы на фото, 
и меня отправили в гостиницу. Вот так для меня начались съемки» 273. 

А 22 червня уже відбулося перше бомбардування Києва. Довженко ого-
лосив, що «Тараса Бульбу» доведеться знімати у коротші терміни. Та потім 
про зйомки фільму уже не йшлося – Київську кіностудію передислокували 
до Ашхабада, де умов для таких зйомок не було. 

Так війна усе зламала. «Тарас Бульба» лишився мрією – від 1944 року, 
опісля історії з «Україною в огні», Довженко втрапляє до лав опальних дія-
чів, а Польща входить до «соціалістичного табору», стає дружньою державою 
(у 1929–1941 все було навпаки). А в Гоголя, як відомо, прозирають вочевидь 
антипольські мотиви (до речі, ще працюючи над «Щорсом» режисер писав 
В. Вишневському про потребу «рассчитаться с панками украино-польским 
оружием за триста лет» 274. Мрія про стрічку не полишає Довженка до самої 
смерті. «По закінченні цього фільму [“Поема про море”. – С. Т.] я, очевидно, 
відійду від своїх старих принципів і зроблю “Тараса Бульбу” за Гоголем. Це 
давнє бажання моїх друзів» 275. Про які саме «старі принципи» йдеться, не зо-
всім зрозуміло – можливо, про постановочні плани? 

Уже по смерті Довженка дуже хотів поставити «Тараса Бульбу» режисер 
Сергій Бондарчук, котрий був людиною надзвичайно впливовою. Розповіда-
ють, що у 1970-і роки тодішній голова Держкіно СРСР Філіп Єрмаш, якого 
Бондарчук «дістав» своїм «Бульбою», таки влаштував йому зустріч з керів-
ником Польщі Едвардом Гереком (без погодженням з братньою країною по-
становка фільму була немислима). Вернувся ні з чим. Поляки твердили одне: 
ми не проти «Бульби», одначе в такому разі запускаємо «Вогнем і мечем», 
за романом Генрика Сенкевича з виразно антиукраїнськими мотивами (при-
наймні, так прийнято вважати). А вносити розбрат у дружну сім’ю народів, 
що будують комунізм, вище політичне керівництво країни не могло дозволи-
ти навіть Бондарчуку (до речі, останній виходець з України та постановник 
всесвітньовідомих епічних стрічок «Війна і мир», «Ватерлоо», «Вони билися 
за Батьківщину» мав намір спиратися передусім на сценарій Довженка…).

273 URL : https://iremember.ru/memoirs/kavaleristi/dupak-nikolay-lukyanovich/.
274 Кинофорум. 2002. № 1. С. 53.
275 Запис, без точного датування, 1956 року. Див.: Довженко О. Україна в огні. 

Кіноповість, щоденник. Київ : Радянський письменник, 1990. С. 407.
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Так воно ведеться й досі. Уже й Єжи Гофман поставив той фільм, яким по-
грожували поляки (і він виявився зовсім не страшним і не антиукраїнським), 
а з «Бульбою» на наших теренах не складається. Хоч на Заході Гоголівський 
витвір екранізували не раз – починаючи з 1920-х років… Зрештою, за поста-
новку «Тараса Бульби» взявся російський режисер Володимир Бортко («Со-
баче серце», телесеріали «Ідіот» та «Майстер і Маргарита»), також виходець 
з України. На головну роль було запрошено видатного українського актора 
Богдана Ступку. Одначе в основу було взято другу, проросійську версію Гого-
лівської повісті – з відповідними наслідками. 

У нереалізованому Довженковому фільмі ми, напевно, зустрілися б із 
звичною для довоєнної творчості режисера антитезою чоловічого й жіночо-
го. Останнє є чимось периферійним, бо ж історію творять чоловіки. Власне 
жінки є частиною консервативної природи, для якої ще не знайшлося ре-
волюційних методів перетворення: виношувати і народжувати дітей не за 
дев’ять місяців, а, скажімо, за три, до такого, здається, не могли додуматись 
навіть найбільші р-р-революцінери. Відтак революція могла виявлятися 
тільки в жіночій плоті, а не в соцальній дії. Як у знаменитих планах ого-
леної Наталки в «Землі» – це був протест самої природи проти перервано-
го вічного циклу (відтак фінал, де Наталка усміхається іншому парубкові, 
можна потрактувати як радість поновлення вітального циклічного проце-
су). Жінки цікаві режисеру тільки в такій – природній! – іпостасі, вони поза 
соціумом…

УКРАЇНА В ОГНІ

Війна багато в чому змінила Довженкові уявлення на чимало речей і 
явищ. Про це свідчить його щоденник воєнних років (той, що вівся в 1930-ті, 
був, згідно усних свідчень Солнцевої, знищений самим митцем). Спершу, 
правда, раз-по-раз надибуємо добре знайомі кліше – на кшталт матері, яка 
«видала партизанам свого сина-гетьманця, що прийшов був з німцями до 
села» 276. Одначе вже в 1941-му з’являється промовистий запис: «Велика і 
надзвичайна тема – українська жінка і війна. Хто виніс і винесе на своїх 
плечах найбільше лиха, жорстокості, ганьби, насильства? Українська мати, 
сестра, жінка, улюблена». І тут же зафіксує, для пам’яті, вражаючий кінема-
тографічний образ: «Коло Запоріжжя німці посилали по воду голих жінок 
до Дніпра, щоб наші не стріляли (можна показати цю потрясаючу сцену)» 
(1941 р.). Довженко у всьому лишається художником: це не просто реєстра-
ція реальної події, а й певна художня інформація. Голизна жінок – і тут як 
вияв протесту самої природи (Природи!) проти порушення її законів. І це 
вже можна розуміти і як авторський протест: саме людське єство шоковане 
наругою над органікою…

276 Там само. С. 105; далі вказується тільки дата щоденникового запису.
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Чим далі, подібних записів усе більше. Чим далі, сама доля України все 
частіше ототожнюється із жіночою долею. Україна, чия «жіночна» безсилість 
досі дратувала, викликала напади люті, стимулювала уявлення про необхід-
ність сильного чоловічого начала, що мусить перетворити, – а чи й злама-
ти! – от сю «бабистість», постала у всій своїй беззахисній жіночій тілесності 
і… І він заридав, Довженко, заплакала, заквилила його душа од цієї страшної 
картини – як чорні, страшні мужики ґвалтують жінку. Невипадково ж у нього 
стільки записів саме про це, про ґвалтування. «Німець ґвалтував жінку. Вона 
одбивалася до останнього. Вона була вже майже голою…» (6.03.1942). «Німці 
зґвалтували всіх дівчат. Дівчатка, літ по 15–16, бліді, замучені, плачуть ти-
хенько» (15.03.1942)…

ґвалтували саму Україну, немилосердно шматували її й без того погань-
блене тіло. «Найстрашнішим під час відступу був плач жінок. Коли я згадую 
зараз відступ, я бачу довгі-довгі дороги, і численні села, і околиці, і скрізь жі-
ночий невимовний плач. Плакала Україна. Вона плакала, гірко ридала, свою 
долю проклинала. Ой синочки мої, синочки, на кого ж ви мене покидаєте? 
Куди ведуть ваші дороги? Хто нагодує вас, хто вас догляне? Де загубите ви 
свої молоді голови? Хто повернеться? Верніться! Жита, пшениці похилились 
у наших степах. Верніться. На кого ви нас покидаєте?» (6.03.1942).

Отакий плач-монолог, навіяний страшними картинами воєнних доріг і 
фольклорними мотивами. Тілесність акцентовано, у війни своя оптика, ти 
бачиш усе на крупному і середньому планах. І дивишся, не одвертаючись… 
Немає сил відвернутись, закричати. «Я бачив, як з хати вискочила гола жінка 
і побігла по снігу з криком: “Рятуйте, що вони роблять зі мною! Ой горе мені, 
рятуйте!”. За нею бігли два німці» (1.04.1942). Знов-таки парафраз протесту-
ючого жіночого тіла в «Землі» – сама плоть у шоці. Частина природи не годна 
порозумітися з великою і космічною Природою – як то може все бути, отак? 
За якими такими законами? Довженків зір, вихований колись експресіоніс-
тами, вихоплює знайомі рельєфи, що досі видавалися кошмарами, одначе і 
йому дивитися – несила…

І відтак з’являються епізоди, що постануть згодом і в сценарії «Україна в 
огні». «Як просила дівчина бійця взяти її, позбавити незайманості.

– Все одно прийдуть німці, чує моє серце, пропала я, погибла красота моя.
– Як же я візьму тебе, дівчино, коли я одступаю? Не герой я.
– Ти нещасний, і я нещасна. Я знаю.
Ніч найніжніших пестощів і печалі».
І – «описати їх постіль. Як вона роздягалася. Як вона пахла любистком. 

А в тебе волосся пахне огірками свіжими. А твоє дихання пахне молоком. 
І твоє. Як вони дивувалися в одне одному» (30.04.1942). 

Це любов, це спалах пристрастей на краю, у пограничній ситуації. Якісь 
навіть фізіологічного штибу подробиці, одначе вони не заступають основно-
го: екстрема ситуації добуває в людині найвищі почуття. У чомусь це звично 
для Довженка, митця, для якого людська історія, доходячи стану катастрофи, 
погибельного стану (згадаймо «Арсенал»), вибухає і очищається револю-
цією, котра виростає до масштабів вселенського, Космічного стресу. Саме так, 
очищається: «Гриміли гармати, і чути було плач і виття псів. Поцілуй мені 
груди. Чуєш, ревуть гармати… Не забудеш мене? Милий мій! Мила моя! Мій 
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коханий. Моя кохана. Мені вже не страшно. І мені ні – я чую в собі велетен-
ську силу. Коли б ми були чоловіком і жінкою, ми ніколи б не сказали одне 
одному поганого слова. Да? Да <…>.

Неначе зійшлися століття чистої, простої, народної любові, що сіє дітей 
на нашій землі, і століття трагічних прощань української дівчини, оспіваної 
в численних піснях» (30.04.1942)… Довженко не був би Довженком, як би не 
помислив те, що відбувається, у просторі великої історії.

УКРАЇНА ОЧИМА ЄВРОПИ

Саме історія дедалі частіше стає предметом його думання. Історія як ре-
альність плину часу й людської матерії та історія як наука і фактор впливу 
на формування світогляду мас. «Ніхто не вчився на історичному факуль-
теті, – пригадує митець довоєнні 1930-ті роки. – Посилали в примусовому 
плані. Професорів заарештовували майже щороку, і студенти знали, що таке 
історія, що історія – це паспорт на загибель. <…> В університеті розмовляли 
по-українському тільки початківці і поети. Решта вся по-руськи, на радість 
Гітлеру». Звісно, хто виживав за таких умов – ті, хто потрактовував історію 
(ґвалтував її!) так, як «треба». «А як “професор” Стебун нажився на “фашист-
ському” письменнику Стефанику» (4.05.1942).

«По-руськи, на радість Гітлеру»… Небезпечні думки… Одначе навкруги 
війна, і кого боятися, коли мало не щомиті по тебе може прийти смерть? Про 
неї теж думається… Ось з’являється звістка про те, що «зірвано Печерську 
лавру. Уже ніколи над Києвом не підноситиметься у блакитну височінь пре-
красна золота голова. Перед смертю попрошу поховати мене десь на лавр-
ських старовинних горах, що їх любив я більш за все на світі, щоб я милував-
ся, дивлячись на свою рідну чернігівську землю. <…> Довго будуть лежати 
великі руїни, до моєї вже смерті» (4.05.1942).

Велика руїна – ось що тепер Україна. І Олександр Довженко не бачить 
тут ніякої перспективи, принаймні за свого життя. Він бачить – іде, гово-
рячи сучаснішим жаргоном, «зачистка території». Він бачить й інше – цей 
процес почався не з моменту введення німецьких військ в СРСР, усе це по-
чалося задовго до того. В ідеології, у тому самому навчанні глухоті і сліпоті, 
безпам’ятству. Українців «не учили Батьківщині – їх учили класовій ворож-
нечі і боротьбі, їх не вчили історії. Народ, що не знає своєї історії, є народ 
сліпців» (25.05.1942).

Цікаво, що О. Довженко при цьому не чує власної провини – хоча й сам 
доклав до того руки. Таке враження, що його внутрішній світ, система ціннос-
тей перелаштовуються і доволі суттєво. Бо ж навіть він, апологет колгоспного 
ладу, шкодує за втраченим упорядкуванням колишнього селянського життя. 
«Як мені жалко (згадав оце), що знищили хутори на Україні. Скільки це ко-
штувало грошей [і людських життів! – С. Т.]! Як би це пригодилося зараз! 
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Як згидило наш чудовий пейзаж, і скільки бездарності і холоду було в цім 
непотребстві. Чого тільки не робилося, гей, у нас та й на Вкраїні, гей-гей, та й 
на “соняшній” Україні! Які тільки “міроприємства” не викаблучувалися для 
щасливого заможного життя!» (14.04.1942). 

І недавні боги – їх тепер просто знімають зі стін. «Портрети Сталіна, 
і Молотова, і Будьонного, і св. Георгія були по всій Україні на місці богів. Як 
вони знімали їх» (31.05.1942). І далі: «Потрясаючу картину можна зробити, 
написати монолог про дядька, який знімав з покуття портрет Сталіна, що ви-
сів на місці бога. Розмова дядька з портретом, співчуття товаришу Сталіну». 
Якийсь там селюк зі співчуттям вождеві… О, ні, це справжня загибель богів. 
Та поки що боги терплять. Вони збунтуються наприкінці війни й тоді прига-
дають товаришеві Довженку оті «співчуття».

Однак поки війна триває, і митець не боїться нікого й нічого, і пункт за 
пунктом переглядає життя народу. Гітлерівці – вороги, так, але ж не вони ви-
нні в безпам’ятстві, в паінні етики й естетики народного життя. «Погляньте 
на наші простори, на наші міста і села. Який кошмарно низький рівень життя! 
Який убогий рівень матеріальної культури народних мас! Що про це знають? 
Хто це знає? Хто – ні?». (10.07.1942). 

О. Довженко зненацька дивиться на український радянський побут 
очима німців, навіть ширше – європейців. «Найкращим наочним прилад-
дям німецької контрпропаганди у своїх частинах є зовнішній вигляд наших 
людей, наші хати, двори, долівки, нужники, сільрада, церковні руїни, мухи, 
бруд, одним словом, все те, що викликає почуття жаху у європейської лю-
дини і чого наші великі правителі і їх великоміські підлабузники, самобрехи 
не бачать і не хотять бачити через одірваність од народу і через одірваність 
від сучасного рівня пересічного європейського укладу речей» (2.07.1942). 
У його свідомості починають складатися грандіозні плани реформи сус-
пільного, економічного та культурного життя в повоєнний час. І, о диво, 
у нього з’являється вдячний слухач. Не хто-небудь, а сам Микита Хрущов, 
керівник загальноукраїнської партійної організації. Він підтримує його смі-
ливі плани в приватних, щоправда, розмовах, що їх раз по раз фіксує О. До-
вженко в «Щоденнику»…

Проте дедалі частіше його одвідують апокаліптичні видіння й думки про 
неминучість смерті України і українців. «Ми раби. Ми тепер загинули. За-
гинула вся Україна. <…> Страшенні діла роблять на Україні. Страшенні діла. 
Уже знищено багато мільйонів людей, а скільки вмре од голоду, од снаря-
дів, од бомб і розстрілів, одному богу відомо» (31.05.1942). Наступного дня: 
«<…> політав думками понад бідною Україною, і так мені стало сумно, так 
тужно, що й сказати собі не можу. “Ми загинули, пропали ми”, – оці слова 
тисяч наших бідних батьків і братів, що вже загинули і загибають, лунають у 
моїй душі, мов похоронний дзвін» (1.06.1942).

А ще ж О. Довженко добре знає совіцьку партійну машину. Опісля ві-
йни вона перемеле тих, хто залишиться. Війна, і стільки вже розмов про на-
ціоналізм українців («Господи, – виривається стогін, – як мені остогидли за 
чверть століття слова – “український націоналізм”!» (9.12.1943)). А що буде 
після того, як відгримлять гармати? Довженка проймають провидницькі 
думки: «Якщо вся доблесть синів України у Вітчизняній війні, всі жертви і 
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страждання народу і вся переможна сила після війни хитроумними руками 
і перами відповідних молодців оформиться в єдиний… котел, а на рахунок 
українців цими ж таки руками штучно утворена гітлерівська петлюрівщина і 
антисемітизм з усіма наслідками м’ясорубок, краще б мені вмерти і не знати, 
і не знати більш людської підлості і бездонної ненависті, і бездонної вічної 
брехні, якою оплутані ми» (4.05.1942). 

Як у воду дивився! Ще не встигла закінчитися війна, як самого Довженка 
звинуватять у націоналізмі й відтрутять від усього «високодержавного» та 
«божественого». І хіба тільки одного режисера? Скільки їх – тих жертв – іде-
ологічних маразматичних погромів упаде після закінчення війни, отруєних 
ненавистю й тупоумством… Що так буде з ним – знав, розумів, уявляв. Не ви-
падково ж з’являються з-під його пера записи на кшталт «Я пасинок у влади. 
Я не сіль. Сіль – Корнійчук, Бажан і навіть Панч. Вони І рангу, я другого [ма-
ються на увазі військові звання; О. Довженко певний час був “інтендантом 
ІІ рангу”. – С. Т.]. Одіозне моє становище підозрілої неповноцінної людини 
серед свого народу на своїй землі зробило моє життя важким, сумним і не-
щасним» (14.08.1942). 

Улітку 1942 року він потрапляє в оточення на Воронезькому фронті, на 
певний час зв’язок з ним було втрачено. Чийсь «послужливий» голос доніс 
нагору, що О. Довженко переметнувся до німців. Ю. Солнцева почала шукати 
чоловіка і їй удалося домогтися аудієнції в самого Лаврентія Берії. Лишився 
її спогад про цю неординарну подію. «В Кремле меня сразу провели через 
кабинет Берии в комнату, которая находилась за ним. Овальный стол был 
заставлен умопомрачительной едой, а в центре стоял огромный букет белых, 
еле распустившихся роз. Мне больно вспоминать эту встречу и этот разговор, 
который принес мне одни неприятности. Я очень скоро ушла оттуда, и серд-
це разрывалось от жалости к Довженко. Не успела я прийти в гостиницу 
“Националь”, как на военной машине от Берии ко мне привезли букет роз и 
продукты в большой корзине. Я пошла в комнату рядом, к кинооператорам, 
и кто-то из них, кажется, Вакар, забрал эти продукты».

Із цього тексту, а також з деяких розповідей Тетяни Дерев’янко, якій Юлія 
Солнцева переповідала багато (на жаль, письмово це не зафіксовано), можна 
скласти таку картину подій. Стривожена чутками про зникнення О. Довжен-
ка, більше того – його перехід до німців, дружина звертається до керівництва 
НКВС, і їй влаштовують зустріч на «височайшому» рівні. Одначе все зво-
диться до банальних пропозицій відомого сластолюбця Берії і гордої відмови 
в «послугах» відповідного штибу з боку Солнцевої (принаймні такою була 
версія, якою вона ділилася з тими, кому довіряла; власне, натяки на це – більш 
ніж прозоро: квіти, прийом не в робочому кабінеті… – і в цитованому щойно 
тексті). Тому й «розривалось серце» від жалю, що відмова унеможливлювала 
позитивне вирішення проблеми. Одначе сатрап виявив «благородство», оці-
нивши жіночу непоступливість і вірність. Чи ж так усе було насправді – про 
це годі міркувати, не знаючи якихось інших деталей цієї історії.

Так чи інакше, а О. Довженко повернувся. «Он стоял на пороге номе-
ра в гостинице “Националь”, как солдат, в промокшей от пота солдатской 
гимнастерке, в стоптанных сапогах, запыленный, обветренный, вкусивший 
горечь войны, боясь переступить через порог на красивый ковер, застилав-
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ший пол, и войти в неведомый для него сейчас мир, словно война и все 
виденное еще держали его со страшной силой у порога…» 277 Сам Довжен-
ко в «Щоденнику» занотовує так: «Я в Москві. Три дні в дорозі. Болить 
серце. Ретельна Юля переробляє “Щорса”. Рідна моя, невгамовна дорога 
подруга». Це запис від 9 серпня 1942 року. А за п’ять днів потому з’явиться 
інший – про те, що він є «пасинком у влади». Імовірно, це похідне від роз-
повіді Ю. Солнцевої, від розуміння того, що ставляться до нього там, «на-
горі», усе-таки як до чужого. 

Хоча ситуацію навряд чи можна було оцінювати так однозначно. У пресі 
один за одним з’являються публіцистичні твори та воєнні оповідання О. До-
вженка. Їх запальність, точність та енергетика добре сприймалися не тільки 
рядовими, але й високопоставленими читачами. До прикладу, оповідання 
«Ніч перед боєм», видрукуване в газеті «Красная звезда» 1942 року, викли-
кало ентузіазм у самого вождя. За свідченням Михайла Коваленка, «після 
публікації твору до редакції подзвонив секретар ЦК і сказав: “Передайте До-
вженкові подяку Сталіна за оповідання. Він сказав народові, армії те, що те-
пер конче потрібно було сказати”». Хвалив і «всесоюзний староста» Михайло 
Калінін 278… 

У вересні 1943 року митця нагороджено орденом Червоного Прапора. Він 
виступає на численних мітингах, бере участь у роботі редколегій та коміте-
тів із премій… Також працює над повнометражним документальним фільмом 
«Битва за нашу Радянську Україну», який виходить на екрани наприкінці 
1943-го. Кінооператори знімали матеріали воєнних операцій, військовий та 
тиловий побут за спеціальними завданнями режисера. Завершувалася стріч-
ка документальними кадрами виходу радянських військ до Дніпра і… І велич-
ним пам’ятником Сталіну, на який лягав дикторський текст, з якого чи не 
вистрибувало слово «вічність». Так, людський бог зі своєї вічної високості 
спрямовував солдатські маси, які навряд чи могли обійтися без того надихан-
ня. Даремно нарікатиме потім придворний режисер Михайло Чіаурелі, що 
О. Довженко пошкодував вождеві кілька метрів «плівочки». Не пошкодував. 
Увічнив. Дивиться бронзочолий товариш Сталін з піднебесної високості – 
і затишно робиться на душі радянським людям: усе під контролем, усе під 
вождевим наглядом. Відтак «перемога буде за нами»…

Одначе пишеться кіноповість «Україна в огні», і в ній війна постає куди 
стереоскопічніше. Щоденникові записи були власне ескізами повісті. Є тут, 
звичайно, і стереотипи, кліше, якими жила ідеологія в СРСР. Проте є й речі, 
які виходять за їх межі. Чому, чому не всі українці стали на захист Вітчизни – 
питання, що мучило Довженка. 

«– Тепер бога нема! – гукнув один із гультяїв.
– Брешете, єсть! Батьківщина!
– Так про це не було мови. Обучали класам. Обратно ж, усі побігли, – ви-

правдовувався Павло».
Картини відступу, яких так багато в «Щоденнику»… Тут вони постають 

так само: «Василь Кравчина, поранений в руку, одступав по дорозі, <…> 

277 Радуга. 1997. № 2. С. 150–151.
278 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 263.
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і тяжкий сором і гнів розтинали його душу. Він почував себе винуватим перед 
людьми, що дивилися на нього з вікон і тротуарів маленького міста». Сором 
пік не всіх – воєнторгівці «були раді, що від’їжджають з небезпечного міс-
та на схід ще за одну ріку <…>. Душі у людей були малесенькі, кишенькові, 
портативні, зовсім не пристосовані до великого горя». А ось інший чинуша, 
голова міськради, який бреше дівчатам, котрі запитують у нього, чи війська 
полишають місто. «Яке місто? – кричить він. – Як ви смієте? Хто вас при-
слав? П’ята колона».

Такий голова… «Він був великим любителем різних секретних паперів, 
секретних справ, секретних інструкцій, постанов, рішень. Це возвишало 
його в очах громадян міста і надавало йому досить довгі роки особливої рес-
пектабельності. Він засекретив ними свою провінціальну дурість і глибоку 
байдужість до людини. <…> Йому ні разу не приходило в голову, що, по суті 
кажучи, єдине, що він засекречував, це була його засекречена таким чином 
дурість» 279. 

Що це – як не викриття режиму, який визначав життя країни в 1920–
1930-х роках? Невдовзі саме такий зміст і вичитають професіональні «чи-
тачі» текстів. Точніше сказати, уже читають. У спецповідомленні Управ-
ління контррозвідки середини липня 1943 року зафіксовано Довженкові 
слова про те, що у відсутності патріотизму винна «вся система советского 
воспитания, не сумевшая пробудить в человеке любви к родине, чувства 
долга, патриотизма». За словами митця, «тема ошибочности пропаганды 
и трагических результатов этого должна стать основной темой советского 
искусства, литературы и кино на ближайшее время» 280. Подібними думка-
ми О. Довженко ділився, ясна річ, з небагатьма, і хтось з тих «небагатьох» 
«стукав» у відповідні інстанції.

Їх справді небагато – тих, кого О. Довженко знайомить з повістю. Го-
ловний з них – Микита Сергійович Хрущов. Ось щоденниковий запис від 
28 серпня 1943 року: «Читав сценарій М. С. до двох годин ночі у с. Померках. 
Після читання була досить довга і приємна бесіда. М. С. сценарій “Україна в 
огні” сподобався, і він висловив думку про необхідність надрукування його 
окремою книжкою. Російською та українською мовами. Нехай читають. Не-
хай знають, що не так воно просто».

Підбадьорений О. Довженко фонтанує ідеями. Його пропозиції сяга-
ють навіть таких «дрібниць» (а для воєнного часу воно було так), як фор-
ми реєстрації шлюбу – підтримав Хрущов, підтримав нарком внутрішніх 
справ. Або – «запропонував М. С. утворити орден Богдана Хмельницького. 
29 серпня ранком у Померках. Він прийняв мою пропозицію з задоволенням» 
(28.08.1943 р.; така нагорода була справді впроваджена). І таке інше. 

Радянські війська звільняють Україну, і Хрущов уже замислюється над 
питанням про кадри, ті самі, що «вирішують усе». Масштаб Довженкового 
мислення його вочевидь заворожує – настільки, що він вирішує призначити 
митця … Головою Верховної Ради УРСР. «Всеукраїнським старостою», одним 

279 Довженко О. Україна в огні. Кіноповість, щоденник. Київ : Радянський пись-
менник, 1990. С. 448.

280 Кинофорум. 2002. № 1. С. 54.
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словом (розповідали про це двоє – колишній перший секретар ЦК комсомо-
лу України Василь Костенко й Олесь Гончар 281). 

Навряд чи від такої ідеї були в захваті – і органи стеження, які ретельно 
фіксували прояви (бодай словесні) «неблагонадійності» режисера, і керів-
ництво повище, і, зрештою, дехто із ближчого кола. Театральний драматург 
Олександр Корнійчук, скажімо, який обіймав ту саму посаду голови парла-
менту впродовж 2, 3, 5–8 скликань. А може, і Микола Бажан, від 1943 року за-
ступник Голови Ради міністрів УРСР, – його О. Довженко не злюбив у ці літа 
(це засвідчують щоденникові записи), можливо, не без впливу Ю. Солнцевої, 
яка активно відтручувала його від друзів молодості. 

Так чи інакше, а можливо, саме плани Хрущова стосовно вивищення мит-
ця зіграли фатальну (хоча навряд чи єдину; «сигналів» було чимало) роль. 
Довженкові вороги активізувалися й «запустили на орбіту» рукопис «Украї-
ни в огні». Спершу він опинився на столі в Берії (з чиїмись помітками на бе-
регах), а потім і в руках самого Сталіна. Уже після війни О. Довженкові стала 
відома інша версія того, що трапилося. «І тільки сьогодні, – записував він у 
«Щоденник» 19 вересня 1945 року, – довідавсь я, що була гадина, що вкусила 
мене нишком під серце. Що доказала “науково” Берії свідомість і цілеспрямо-
ваність моєї безпомилкової антирадянської акції. А Берії – значить і Сталіну. 
Знайшлася потвора, холоднодуха й зла, якій я стояв на дорозі.

Се Ч(іаурелі) М(ихайло).
Коли мені про се сказали, перше, що я подумав, я пригадав слова Ч(іаурелі) 

після свого розгрому [тобто вже після голобельної критики за “Україну в 
огні”. – С. Т.]: “Ти сховайся тепер, щоб нігде тебе не було видно. Зникни і пра-
цюй в тишині. Не вмієш ти ні жити, ні працювати, наївна людино. Ти працюй, 
як я. Розкидай по праці, як я розкидаю, – тут серпочок, тут молоточок, тут 
зірочку. От і сподобаєшся”.

Страшна людина, – закінчує О. Довженко. – Тепер я вірю словам Наташі 
В(ачнадзе), що чоловіка її, Шенгелая Миколу [видатний грузинський кіно-
режисер, фільми “Елісо”, “Двадцять шість комісарів” та ін. – С. Т.], він загнав 
у могилу. Будь він проклят».

За іронією долі саме М. Чіаурелі візьметься керувати режисерським кур-
сом у ВДІКу, який набрав О. Довженко 1955 року і який залишиться сиротою 
після його смерті. М. Чіаурелі не був якимось нездарою, його перші стрічки – 
«Саба», «Хабарда», «Останній маскарад» – виказували чималу режисерську 
обдарованість. Одначе потім він перетворюється на суто придворного ілю-
стратора, постановника сумнозвісних картин «Велика заграва / Великое за-
рево» (1938), «Клятва» (1946), «Падіння Берліна» (1950), «Незабутній 1919-
й» (1952), де в епічному, а радше псевдоепічному ракурсі поставав вождь усіх 
часів і народів товариш Сталін. Як не дивно, після смерті більшовицького 
царя Чіаурелі знайшов у собі творчі ресурси і вразив усіх мистецькою якістю 
фільму «Отарова вдова» (1958), за повістю Іллі Чавчавадзе. Злодійство і та-
лант усе-таки іноді товаришують…

Грузинський режисер був особою, наближеною до всесильного Лаврентії 
Берії. О. Довженко здогадувався, що саме роль останнього в історії з «Укра-

281 Див.: Культура і життя. 1994. 10 вересня.
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їною в огні» була особливою. «Диявол в образі людини» – так характеризує 
його митець, хоча при цьому (у щоденниковому запису від 10 серпня 1953 р.) 
намагається відділити його від вождя. «Як обплутав він [Берія. – С. Т.] ста-
рого Сталіна, яку тяжку і фантастичну атмосферу лжі створив він у Кремлі! 
Уявляю, скільки було сфабриковано так званих змов, зрад, замахів на життя 
для єдиної мети вислужування, у твердженні власної виключності і незамі-
нимості».

А далі спогад про той січневий день 1944 року, коли на самій Кремлівській 
«горі» обговорювали Довженкову кіноповість. «Пригадую диявольську пику, 
що скорчив Берія, коли привезли мене до Сталіна на суворий страшний суд з 
приводу невдалих помилкових фраз, що вкрапилися, за словами самого Ста-
ліна, в мій сценарій “Україна в огні”. Витріщивши на мене очі, як фальшивий 
поганий актор, він грубо гаркнув мені на засіданні Політбюро <…>:

– Будем вправлять мозги!».
І про повчання «друга» Берії Чіаурелі: «Ти вождю пожалів десять метрів 

плівочки. Ти жодного епізоду в картинах йому не зробив. Пожалів! Не захо-
тів зобразити вождя! Гордість тебе заїла, от і загибай тепер… Ти-и! Як треба 
працювати в кіно? І що твій талант? Тьфу – ось що твій талант… Нічого не 
значить, якщо ти не вмієш працювати… Ти працюй, як я: думай, що хочеш, 
а коли робиш фільм, розкидай по ньому те, що люблять: тут серпочок, тут 
молоточок <…>».

Ще далі в тому самому щоденниковому запису йдеться про «найогид-
ніше». Коли Берію заарештували, але інформація про це ще не була опри-
люднена, Чіаурелі вирішив спровокувати Довженка. Він викликав режисера 
з якогось перегляду і… «Одводить мене в куточок: – Слухай, Сашко, я хочу 
сказати тобі… (пошепки) сказати тобі дуже приємну вість для тебе… Якщо 
тобі треба… слухай мене уважно… Якщо тобі треба влаштуватися творчо і 
взагалі влаштуватися гідно своєму значенню тут, у Москві, або на Україні, 
в Києві, напиши коротенького листа Лаврентію Павловичу. І не відкладай. 
Напиши: “Дорогий Л. П., і т. д. дуже прошу вас допомогти мені творити…” і 
т. д. Зрозумів? Він усе тобі зробить. Зрозумів? Можеш мені вірити. Це я тобі, 
запам’ятай, говорю. Хай буде тобі відомо, він краще до тебе ставиться, ніж 
ставився… Я виїжджаю в Грузію. Тут я нічого не можу заслужити…».

Отже, Чіаурелі, уже знаючи про арешт Берії, спробував підставити До-
вженка, аби той ще раз скомпрометував себе в очах влади, уже оновленої 
після смерті Сталіна. «Я промовчав, – закінчує оповідь митець. – Я був при-
давлений сією розмовою. Маестро зник одразу ж. Я досі не можу зрозуміти, 
що се? Провокація? Купівля? Яка темна людина, яка чорна душа...». Отакими 
були царедворці Сталінської епохи. Утім, чи ж змінилося щось із тих пір? 
Велике питання.

Так чи інакше, а «Україну в огні» заборонили задовго до виклику О. До-
вженка на головний кремлівський килим. Власне, неприємності почалися ще 
в липні 1943 року, з вердикту одного з ідеологічних чільників, Г. Александро-
ва, щодо заборони повісті «Перемога» 282. І – почалося. 

282 Див.: Александров Г. О повести А. Довженко «Победа». Олександр Довженко. 
«Господи, пошли мені сили». С. 619–621.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



209

«Я ЗАСТУПИВСЯ ЗА СВІЙ НАРОД…»

У спогадах Івана Большакова, який упродовж 1940–1950-х був головою 
Комітету з питань кінематографії при Раді Народних комісарів СРСР, іс-
торія із забороною «України в огні» викладена так, що саме він, Большаков, 
попереджав режисера про політичні «недохопи» сценарію, про те, що в ньо-
му наявні «неправильные политические интонации, дававшие основания 
обвинить автора в национализме <…>. Но в целом сценарий производил 
очень сильное впечатление, и в отрывках его стали печатать наши газеты. 
В частности газета “Литература и искусство” в сокращенном виде напеча-
тала сценарий под названием “Возвращение” в своем номере от 18 сентября 
1943 г.».

Продовження, у версії Большакова, було таким: «В своих долгих беседах 
с А. П. Довженко я прямо и откровенно говорил ему о спорных и уязвимых 
местах в его сценарии “Украина в огне”. Александр Петрович всякий раз 
пытался убедить меня в том, что мои опасения напрасны <…>. Он просил 
поскорее утвердить сценарий для запуска его в производство на киностудии 
“Мосфильм”, которая к тому времени начинала восстанавливаться. 

Я решил о своих сомнениях рассказать А. С. Щербакову [секретарю ЦК 
ВКП(б). – С. Т.] и попросить его прочитать сценарий. Несмотря на свою ко-
лоссальную занятость, Александр Сергеевич прочитал сценарий и почти по-
лностью согласился с моими критическими замечаниями.

После этого я вновь встретился с А. Довженко и сказал ему, что сценарий 
в таком виде я утвердить не могу и просил его подумать над возможным его 
исправлением с учетом моих замечаний. Тогда Александр Петрович решил по-
слать сценарий Сталину. Это было в начале 1944 года. Сталин, прочитав сце-
нарий, отнесся к нему резко отрицательно. Он, видимо, решил проучить укра-
инских руководителей, которым сценарий понравился, а заодно и автора» 283. 

Версія Большакова залишає непроясненим те, чому вже з осені 1943-го 
над Довженком густішають хмари. Адже щось подібне могло трапитися лише 
з «подачі» Сталіна. Можливо, і справді Довженко надіслав вождеві сценарій, 
та, найвірогідніше, на той момент останній був уже прочитаний ним. Ні, дра-
матургія була складнішою і хитромудрішою… Большаков точно оцінив намі-
ри покарати не тільки Довженка, а й українське керівництво. Війна починала 
виходити на фінішну пряму, і Сталін уже подумував над тим, як «привести 
до тями» людей, що трохи сп’яніли від свобод воєнного часу. Звинувачення в 
націоналізмі було чи не найефективнішим засобом «вправляння мізків» тим, 
кому видалося, що існуючий режим упродовж війни почав дрейфувати в бік 
лібералізму.

Щодо Довженка, то першим кроком була заборона іншої кіноповісті – 
«Перемога» («Победа»), підготовленої до друку московським журналом 
«Знамя». 9 липня 1943 року начальник управління пропаганди й агітації 
ЦК ВКП(б) Г. Александров пише (вочевидь, на підставі вже згадуваної 

283 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 69.
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аналітичної записки) доповідну секретарю ЦК О. Щербакову, в якій зви-
нувачує автора повісті в найтяжчих гріхах. Український націоналізм, звіс-
но, найлиховісніший: «Воинская часть, которую изображает автор, состоит 
сплошь из украинцев, что не соответствует действительности и искусствен-
но обособляет борьбу украинского народа от борьбы всех народов СССР 
против немцев» 284. 

А далі розпочинається історія вже «України в огні». На думку історика 
кіно Валерія Фоміна, спрацювали й певні складнощі у стосунках Большакова 
і Хрущова. Керівника кінематографії дратувало те, що Хрущов міг викликати 
режисера до себе, на фронт, без найменшого погодження з Кінокомітетом. І це 
в той час, жаліється Большаков у листі від 12 жовтня 1943 року до Щербако-
ва, коли Довженко «закончил поправки своего сценария “Украина в огне” и 
должен приступить к постановке фильма по этому сценарию. Его отъезд из 
Москвы на неопределенное время нарушает производственные планы кинос-
тудии, затягивает начало постановки фильма и наносит материальный ущерб 
киностудии, которая должна нести расходы по уже сформированной группе 
для съемок фильма “Украина в огне”. Прошу Вашего срочного вмешательства 
в это дело» 285. 

Як бачимо, Большаков виявляв зацікавленість у тому, аби робота над 
фільмом прискорилася (що, вочевидь, суперечить його спогадам про те, ніби 
він попереджав режисера про недоліки сценарію). Ніщо, здавалося б, не ві-
щувало драматичної розв’язки. На початку жовтня Довженко якраз закінчив 
роботу над фільмом «Битва за нашу Радянську Україну». «Не знаю, – запи-
сує митець у Щоденник, – що про неї скаже уряд. Може, він її заборонить чи 
примусить мене її зіпсувати різними скороченнями показу важкого, небра-
вурного. Знаю одне: фільм “Битва…” – абсолютно правильний. В чому його 
правда? У грандіозності горя відступу і неповності радості наступу.

Тільки паршивий жидок з кінохроніки може претендувати на бравурний 
шухер і обдурювати світ, одвертаючись од трагічної правди – од руйнування 
України німцями, а часом і нами в силу тяжких безвихідних обставин.

Ми робили з Юлею цей фільм, – зауважує режисер, – більш для всесвіту, 
менш для наших глядачів» (запис від 6 жовтня 1943 р.).

У Довженка чимало іронічних записів щодо вітчизняної інтелігенції – ві-
йна-таки показала, хто є хто. Того ж таки 6 жовтня він, до прикладу, записує: 
«Мав бесіду з сентиментальним Іудою Іскаріотом Луковим. Він уже влашту-
вався у Москві і розігрує перед дурним Бажаном вірного сина українського 
народу, ображеного Довженком. А йому, собаці, хочеться жити в Москві, їсти 
обіди в українському (в їдальні) Раднаркомі і розігрувати роль Довженкової 
жертви. Яка мерзота!». Леонід Луков – один з найталановитіших кінорежи-
серів, одначе ж Довженко не любив його всіма фібрами своєї душі. 

Настрій покращився опісля зустрічі з одним з керівників країни – Геор-
гієм Маленковим, що відбулася 3 листопада 1943-го. «Позавчора, – записує 
Довженко в щоденнику, – увечері був у Маленкова. Він прийняв мене радо і 
привітно… Він дякував і вітав мене з приводу “Битви”, що вподобалась Уряду 

284 Цит. за: Кино на войне. Документы и свидетельства. Москва, 2005. С. 382.
285 Там само. С. 382.
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і Політбюро надзвичайно <…>. Говорили про Київську кіностудію, щоб пере-
вести її до Москви на Тверський бульвар, 18, на що Г. М. дав свою згоду».

А далі «говорили про “Україну в огні”. Я розповів йому, як її бояться дру-
кувати через те, що в ній є критичні місця. Як блюстителі партійних чеснот, 
чистоплюї і перевиконавці завдань бояться, щоб не збаламутив я народ свої-
ми критичними висловлюваннями.

Він дав мені згоду на те, аби видрукувати “Україну в огні” всю цілком і 
негайно».

Про рівень довіри до Довженка говорить і те, що, судячи з того ж щоден-
никового запису, він говорив «про війну», про «стиль» визволення. «Я роз-
повів йому про наших армійських дурнів, у яких нема любові і співчуття 
до народу, про тупих районщиків, про підозру, арешти та інше непотрібне і 
шкідливе». А ще про те, як треба реформувати життя на селі в повоєнний 
період. Дати кожній селянській родині по гектару землі, «щоб було де працю-
вати підліткам, дітям чи дідам з бабами, чи й собі у вільний від колгоспу час». 
Відповідь можновладця, зафіксована митцем, була такою: «Те, що ви пропо-
нуєте, т. Довженко, зовсім не єресь. Признаюсь, ми справді мало займалися 
продумуванням цього питання <…>. Але я думаю, що можна вашу ідею здій-
снити, можна дати й гектар. Це не суперечить ні принципу влади, ні принци-
пу колективізації».

Підбадьорений режисер вирішує: «Займуся цим питанням детально і на-
пишу т. Сталіну доповідну записку. І Хрущову». Власне, Хрущову він не раз 
викладав ідеї подібного штибу і не раз був ним підтриманий. Утім, керівник 
республіки найбільше полюбляв розмови про дурнів. Зрозуміло, чому, бо так 
найлегше пояснити причину недохопів в організації життя і праці. «Дурень 
голова колгоспу, – записує Довженко зміст однієї з розмов, – і є основною 
причиною бідності. Микита С. [Хрущов. – С. Т.] любить цю тему. Він гово-
рить про неї часто і завжди цікаво. Він оживає, коли торкається питань землі» 
(5 листопада 1943 р.).

Наступний запис такий: «Ми в’їжджали в Київ з М. С. Хрущовим удень 
6 листопада 1943 року. Се було в день визволення». Чим далі вглиб України 
просувалися радянські війська, тим натхненніше вів розмови про грядущу 
реформу політичної та державної машини Довженко. І, судячи зі всього, тим 
настороженіше ставилися до цього «батьки нації». З когось треба було по-
чинати «приструнівать» інакомислячих. Радикал Довженко видався найліп-
шою постаттю. Надто помітний, надто впливовий, отже, екзекуція над ним 
мала стати добрим сигналом для всіх.

Україна визволялася, кінець війни вимальовувався все реальніше, лібе-
ральним поглядам треба було класти край. Грім прогримів невдовзі після 
визволення Києва. Довженко знаходить свою матір і дізнається про смерть 
батька в часи окупації. Повертається до столиці. 26 листопада в щоденнику 
з’являється запис: «Сьогодні я знову в Москві. Привіз з Києва стареньку свою 
матір. Сьогодні ж узнав од Большакова і тяжку новину: моя повість “Україна 
в огні” не вподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку і постановки». 

Отже, кіноповість потрапила до рук Сталіна не на початку 1944-го, як 
твердив Большаков у своїх спогадах, а дещо раніше. В опублікованому тек-
сті Довженкового щоденника немає жодних свідчень про те, що митець сам 
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надіслав свій твір вождеві. Уже цитувалося вище припущення самого До-
вженка щодо можливого «відправника», а саме: Михайла Чіаурелі, котрий і 
навів Берію на думку влаштувати розправу над українським митцем, котрий, 
вочевидь, «зарвався» і став небезпечним прикладом для інших «націоналів». 

Новина, що там казати, була надважкою – Довженко вже звично покла-
дався на підтримку Сталіна, розраховував на неї. Значить, будуть бити і бити 
навідліг. «Тяжко, – цитую той же щоденниковий запис, – і тоскно. І не тому 
тяжко, що пропало марно більше року роботи, і не тому, що возрадуються вра-
зі, і дрібні чиновники перелякаються мене і стануть зневажати. Мені важко 
од свідомості, що “Україна в огні” – це правда. Прикрита і замкнена моя прав-
да про народ і його лихо. Значить, нікому, отже, вона не потрібна і ніщо не по-
трібно, крім панегірика». «Прикрита і замкнена»! Та навіть така не потрібна, 
ба – навіть шкідлива.

Того ж дня, 26 листопада, записи в щоденнику продовжуються – воче-
видь, Довженкові треба було розрядитися від надто вже енергоємної нови-
ни. Він думає про батька, котрий, «умираючи в Києві од голоду, од голодної 
водянки <…>, не вірив у нашу перемогу і в наше повернення. Він вважав, 
дивлячись на колосальну німецьку силу, що Україна загинула навіки разом з 
українським народом».

Невипадковим є той запис. Бо це формулювання не стільки батькових, 
скільки власних почуттів. Це йому, Олександрові Довженкові, так видавало-
ся, що Україна зависла на краю страшної прірви, в яку вже валяться безпо-
воротно мільйони людей. І розмовляючи з матір’ю про останні стражденні 
дні батька, він ще раз поринав у власні переживання. Бо ж батько «думав, що 
ми житимемо усе своє життя по чужих країнах». І – він «проклинав Сталіна 
за невміння правити і воювати, за те, що мало готував народ до війни і віддав 
Україну на розорення Гітлеру, нагодувавши перед тим Німеччину і помігши 
їй підкорити собі Європу».

Записуючи ці рядки, Довженко не міг не розуміти, що лишень одне таке 
слово, прочитане чужими очима, могло стати для нього смертельним. Одначе 
ж записував, не знаходячи жодного виправдання для вождя «всіх народів». 
По суті справи, документував звинувачення, до суті якого приєднувався без-
застережно. Батькові прокльони, цитую все той же щоденниковий запис, «на 
голову Сталіна були безупинні і повні страждань і розпачу. Він бачив у ньому 
одному причину загибелі свого народу, бачив крах своїх старечих надій на 
добро, крах сподівань на добробут народу після великих понесених жертв і 
трудів, і, безумовно, цілком вірно відчував, якщо не знав по-науковому, гниль 
нашого виховання і всю мерзоту моральної непідготовленості до війни».

Ні, не батькові це розмисли, а синові. Це постійні думки його, це той суд 
над системою, витвореною Сталіним і більшовицькою партією, котра й при-
звела до національної катастрофи українців. Бо ж Довженко справді мислить 
здебільшого в масштабах своєї нації. Він, котрий і сам приклав руку до тво-
рення тієї системи, тепер жахнувся тому, що сталося. Гине Україна, і смерть 
батька від голоду і холоду тільки один із трагічних моментів того, що від-
бувалося. «Шість днів, – викладається материна оповідь, – він лежав непо-
хованим, поки мати не зробила йому гроб, продавши рештки своєї одежі, і не 
одвезла його, стара, самотня, кинута всіма, на кладовище <…>. Його вигнали 
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з моєї і сестриної квартири німці і навіть сильно побили, так сильно, що він 
довгий час ходив увесь синій од побоїв. Його було пограбовано, обкрадено і 
вигнано на вулицю. Батькове життя – це цілий роман, повний історичного 
смутку і жалю».

А тим часом тривав драматичний роман самого Довженка. У доповідній 
начальника управління пропаганди й агітації ЦК ВКП(б) Г. Александрова се-
кретарю партійного ЦК О. Щербакову від 22 листопада 1943 року повідомля-
лося: «В связи с Вашими указаниями [отже, вони надійшли раніше. – С. Т.] 
о повести Довженко “Украина в огне” Управлением пропаганды и агитации 
приняты следующие меры:

1) По телефону даны указания т. Литвину (секретарь ЦК КП(б)У по про-
паганде) о недопустимости опубликования повести Довженко в украинских 
изданиях <…>.

2) Руководителям всех центральных литературно-художественных из-
дательств, которым также даны соответствующие указания о повести Дов-
женко».

Крім того, повідомляється, що рукопис повісті автор розіслав у ряд мос-
ковських видавництв і журналів. Редакції «критически отнеслись к повести 
Довженко и не приняли ее к печати, кроме редакции журнала “Смена”, ко-
торая месяц тому назад опубликовала небольшой отрывок из этой повести 
(журнал «Смена», № 18)» 286.

Як бачимо, рішення приймалося на рівні керівництва союзного ЦК, одна-
че потім Довженкові не раз втокмачували, що то кляті «хохли» не люблять 
його. Хохли, звісно, винні, та не від них ішла біда. А власне, хто б це в Києві 
насмілився протидіяти московському начальству? Як тільки вітер погнало 
з іншого боку, як усі – вони, від Хрущова до найменшої сошки, – почали од-
вертатися від режисера.

Довженко, звісно, не міг знати, яким саме буде продовження цієї історії. 
Одначе розумів, що аудієнція з найвищим керівництвом країни, швидше за 
все, відбудеться. І психологічно, світоглядно, інтелектуально налаштовував-
ся на таку зустріч. Як саме, – показують сторінки Довженкового щоденника, 
який він у місяці, що передували обговоренню його кіноповісті (тобто в лис-
топаді – січні 1943–1944 рр.), вів особливо активно. Основним для митця, 
як на мене, було забезпечити достатню внутрішню переконаність у правиль-
ності содіяного – тільки за цієї умови Довженко міг розраховувати на те, що 
встоїть проти важких ударів політичної та державної системи, яку він так за-
повзятливо критикував останнім часом.

«Заборона “України в огні”, – записує Довженко 28 листопада 1943 року, – 
сильно пригнобила мене. Ходжу засмучений і місця собі не знаходжу. І все 
ж таки думаю: хай вона забороняється, бог із ними, вона все одно написана. 
Промову виголошено. Я знаю, наскільки похитнеться добре до мене ставлен-
ня зверху. Може, я ще й поплачуся якось за це. Але я вірю, що, не дивлячись 
ні на що, не дивлячись на громадянську смерть, “Україна в огні” прочитана, 
і буде на Україні через оце саме десь якось недозагублено не одну сотню лю-
дей. Я вірю в це, і ніщо не зіб’є мене з цієї віри».

286 Цит. за: Кино на войне. С. 383.
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Як бачимо, майже цілковита впевненість у близькій громадянській смерті 
межує із затаєною надією, що, може, якось обійдеться. Та головне, вибудову-
ється лінія самооборони. Згідно із своєю філософією щодо ролі мистецтва 
Довженко переконаний: його витвір є жестом спасительним для нації, народу. 
А те, що доведеться постраждати… Так він же пророк, страждання є чимось 
абсолютно необхідним, аби ще раз ствердитись у цій іпостасі.

Ні, звісно, щось подібне прямо не формулюється… Більше того, Довжен-
ко сам відмітає думку про якусь штучність власної поведінки. «У цьому 
оповіданні, – пише він того ж 28 листопада, – я якось напівсвідомо, себто 
цілковито органічно, заступився за народ свій, що несе тяжкі втрати на ві-
йні. Кому ж, як не мені [таки проговорюється щодо відчуття власного ме-
сіанства!, нагадує Шевченкове «я на сторожі коло них поставлю слово». – 
С. Т.], сказати було слово на захист, коли отака велика загроза нависла над 
нещасною моєю землею». А далі – уже прозаїчніше мотивування: «Україну 
знає лише той, хто був на ній, на її пожарищах сьогодні, а не по газетах чи 
салютах обчислює її перемоги, втикаючи паперові прапорці у мертву гео-
графічну карту. Смутно мені».

Довженко надто добре знає ідеологічний ландшафт, а відтак доволі чітко 
визначає майбутні звинувачення: «Мене обвинувачуватимуть в націоналіз-
мі, в християнстві і всепрощенстві, будуть судити за нехтування класової бо-
ротьби і ревізію виховання молоді, яка зараз героїчно б’ється на всіх грізних 
історичних фронтах. Але не це лежить в основі твору, не в цьому річ. А річ у 
жалю, що погано здали ми Гітлерюзі проклятому свою Україну і звільняємо її 
людей погано. Ми, визволителі, всі, до одного, давно вже забули, що ми трохи 
винуваті перед звільненими, а ми вважаємо уже їх другорядними, нечистими, 
винуватими перед нами – дезертиро-оточено-пристосуванцями. Ми – слав-
ні воїни, але у нас не вистачило звичайної людської доброти до своїх рідних 
людей».

Колізія, яка триває досі. Ті, хто почувається носієм державних цінностей, 
чеснот загалом, ставляться до всіх інших, як до своєрідних «нелюдей». Во-
ював в УПА? А проти кого, пам’ятаєш? Ото ж бо й воно – проти Держави, 
проти нас, вояків Червоної армії. Отже, злочинець… Був на окупованій тери-
торії? Значить, поза сферою державного впливу, все одно, що на Марсі. Чому 
за радянсько-комуністичних часів такою подією був мало не кожен виїзд гро-
мадянина Країни Рад за кордон (або «бугор»)? Та тому, що ти одривався від 
державного ґрунту і летів у незвідані світи. А там, поза зоною державного 
тяжіння, хто знає, що може з людиною трапитися. Відтак громадян, що ви-
їздили бодай на тиждень, інструктували, як космонавтів, попереджували про 
всілякі страшні небезпеки для їхнього духовного здоров’я. Та й у поїздці не 
полишали без контролю – обов’язково приставлялися спецслужбісти, вкупі 
із сексотами. Не доведи, Господь, щось сказати не те чи зробити – вікно в по-
тойбічні світи закривалося для тебе назавжди.

Цей, кажучи прямо, маразм триває досі (відома колізія щодо вояків УПА, 
з тривалим небажанням зрівняти їх у правах з іншими ветеранами війни), 
хоча й вичах ґрунтовно. Що ж говорити про Сталінські часи? Довженко – 
і в «Україні в огні», і у своїх висловлюваннях, котрі ретельно фіксувалися 
спецслужбами, – і відтворив ситуацію повної безправності громадянина пе-
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ред державним монстром та його носіями. Просто війна випрозорила сенс 
того, що витворилося впродовж 1920–1930-х років – замість країни, де за-
безпечено права і свободи людей, дістали державний устрій, з яким важко 
конкурувати навіть кріпосницькому ладу. Людське життя перестало являти 
взагалі яку-небудь цінність – мільйони кидалися в жахливу воєнну піч, як 
дрова. 

Того ж драматичного 28 листопада 1943-го Довженко переповість у що-
деннику розповідь Віктора Шкловського про так званих «чорносвитків». Іш-
лося про те, «що в боях загибає велике множество мобілізованих на Україні 
звільнених громадян <…>. Вони воюють у домашній одежі, без жодної під-
готовки, як штрафні. На них дивляться, як на винуватих». Що це, коли не фа-
шизм – людей просто нищили, женучи в бій без зброї, без найменшої виучки. 
І ті, хто гнав отих «чорносвитків» на смерть, є героями війни, а воїни УПА, 
скажімо, це «покидьки», «вороги народу» і т. п.? Бо – недержавні люди, бо 
сталося так, що випали із зони тотального державницького контролю і пере-
стали викликати довіру. А відтак – смерть їм… Фашисти до чогось подібного 
не додумувалися – щоби так зі своїми. 

Це не всі записи того листопадового дня. Ось і ще один. «Сьогодні я, на-
решті, говорив по телефону з Хрущовим, що приїхав з Києва до Харкова». 
Розмова і звинувачення керівника України «остаточно пригнобили і приби-
ли мене. Виявляється, я ошукав Микиту Сергійовича, я написав в “Україні в 
огні” щось вороже народу, партії і уряду, який я обурив своїми брутальними 
ворожими випадами <…>. Я образив Богдана Хмельницького, я наплював 
на класову боротьбу, я проповідую націоналізм і т. д. Я слухав Микиту Сер-
гійовича і думав: не міг я і ніколи не зможу заподіяти шкідливого Сталіну, 
уже хоча б через те, що зобов’язаний йому своїм життям; коли ж я в якихось 
формулюваннях чи навіть думках [навіть в думках!! – С. Т.] і помилявся, 
то помилявся не один, отже, я. Помиляються і в війні, і в політиці, і навіть 
в комбайнах. Я не проти класової боротьби і не проти жорстокої розправи 
зі зрадниками Вітчизни <…>. Я вісімнадцять років, – додає Довженко, – 
творив радянське комуністичне мистецтво, і глупо підозрювати мене у во-
рожих тенденціях. Я розумів, проте, по тону, яким зі мною говорилося, що 
Сталін обурений мною, а за ним і Хрущов, що вони по невмінню прощати 
ніколи мені не забудуть помилок “України в огні”, примислюючи до них та-
ємну мою ворожість до політики партії, і що в моєму житті почнуться сумні 
і невеселі зміни».

Останній запис того дня: «Сьогодні майже цілу ніч не спав. Почуваю себе 
душевно пораненим. Не хочеться жити. Очевидно, амплітуда коливань од 
“геніального злету в “Битві”” [фільмі “Битва за нашу Радянську Україну”. – 
С. Т.] до “контрреволюційного болота” [можливо, фраза Хрущова. – С. Т.] 
в “Огні” на протязі одного місяця – очевидно, ці гострі одночасові страви міц-
них кухарів не на мій шлунок і не по серцю. Так не можна. Так гріх керувати 
митцями».

Остання фраза також належить художникові, який, вочевидь, багато що 
переосмислює опісля безупинного вісімнадцятилітнього творіння «радян-
ського комуністичного мистецтва». І який так часто прагнув, аби мистецтво 
було засобом власне творення політичної та ідеологічної системи. Відомі ви-
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словлювання Довженка щодо того, аби партійне політбюро збиралося, аби 
обговорити і прийняти рішення по фільму. Втім, ся ідея цілком у руслі лівих 
(навіть лівацьких) уявлень про «життєбудівну» роль мистецтва. 

Колись цар Микола І призначив себе чимось на кшталт «художнього ке-
рівника» творчості Олександра Пушкіна. Одначе то швидше виняток, аніж 
повсякденна практика. А от у радянські, есесерівські часи… Життєпис До-
вженка, у 1930-ті та на початку 1940-х років, перевантажений фактами зу-
стрічей, контактів з найвищими посадовцями країни. Навряд чи можна сум-
ніватися: режисера це тішило. Та й властивий йому месіанський комплекс 
провідця у кращі світи себе, тим самим, виправдовував… І от тепер, на при-
кладі історії з «Україною в огні», він побачив усю згубність керування мисте-
цтвом. Не індустрією кіно як такої, а контроль за найінтимнішими сторонами 
творчого процесу – щоби митець, навіть у думках, не дозволяв собі чогось 
такого, що виходило би за межі обраної державної стратегії.

У наступні дні і місяці Довженко продовжує осмислювати й те, що трапи-
лося з ним, і те, що відбулося із цілим народом. Один з висновків: у всьому є 
«якийсь дефект виховання і стилю нашого життя. Холод формалізму». Бо ж 
сама «ідея визволення Батьківщини од ярма гітлеризму» позбавлена «змісту 
самої ідеї». Бійці, командири проливають кров, а «визволивши той чи інший 
окривавлений, сплюндрований її шматок, поводяться зі звільненими людьми 
грубо, недобре, а часом і жорстоко, як із чимось винуватим, ворожим, підозрі-
лим, забуваючи, що Батьківщина – це не тільки земля, а рідні люди, плоть од 
плоті яких вони є. У них ідея гола і мертва» (29 листопада 1943 р.).

Цього ж дня в щоденнику з’являються й оповідки, що ілюструють цю тезу. 
Про директора кінохроніки, «молодого товстопикого чоловіка, що приїхав 
до звільненого Києва» і, побачивши обідраних, жовтих співробітників студії, 
негайно й начальственно висловився: «Треба всіх перевірити. Я знаю, тут си-
дять, нічого не роблять для Батьківщини, понаїдали собі товсті морди». А Ві-
ктор Іванов (майбутній кінорежисер, постановник усім відомого нині фільму 
«За двома зайцями») розповів Довженкові про якогось майора К-ка, котрий 
«ненавидить українців смертельною ненавистю, особливо мобілізованих у 
звільнених районах. “Слов’яни-запроданці” – це його лайка». Оповідаючи 
про «отаке падло», «Віктор плакав. Віктор – російський залізничник, що ви-
ріс на Україні і вважає себе чесно і чисто її сином». Інший росіянин, Всеволод 
Попов, розповів, що бачив, як під Мелітополем «наші визволителі нищили 
дівчат, що мали чи й не мали нещастя побути під німцями».

І – ще одна історія. «У Харкові в перший день визволення одна комсомол-
ка, що півроку не вилазила з льоху, нарешті вилізла, мов з могили. Надівши 
святкову сукню, а що могло бути більшим святом, вона вибігла на вулицю і 
кинулася з радісним привітанням до лейтенанта.

– Забирайся геть, німецька б…дь! – гукнув на дівчатко визволитель, гор-
до простуючи по тротуару і шукаючи, очевидно, очима трупи забитих нім-
цями наших громадян, щоб висловити своє обурення проклятим фашист-
ським катам».

Що ж це за стиль такий «нашого життя»? Довженко, за свідченням од-
ного із сексотів (докладніше ці матеріали відтворюються нижче), визначав 
сутність системи як «кріпосний соціалізм». Опорою такої системи є не гро-
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мадяни, а цареві холопи, себто ті, для кого існує лише ідея держави патріар-
хального штибу. Завданням ідеології за таких умов є придушення наймен-
ших проявів громадянської, незалежної від держави, свідомості. Довженко, 
по суті справи, наважився на нечувану – і для самого себе – справу: будити в 
людях громадянина, покликувати свідомість власної гідності. Оце й станови-
ло найбільшу небезпеку. 

Холоп, лакей – для нього немає людей, бо ж він усвідомлює себе лише як 
функцію, «гвинтик», «коліщатко» системи. От се й вдалося виховати в перед-
воєнне десятиліття – чи не в першу чергу завдяки «найважливішому з мис-
тецтв». Складається враження, що Довженко не надто переймався почуттям 
власної провини в тому, що «стиль життя» є таким собі фашизоїдним. Голо-
вне, він добре відчув, побачив корінну особливість системи і кинув їй виклик. 
Виклик було прийнято і митця рішуче відтіснили на периферію життя.

«ЗМІНЮВАТИМЕШ ЖИТТЯ –  
І НІЧОМУ НЕ ПОРАДУЄШСЯ…»

Подальші щоденникові записи можна умовно поділити на дві групи: 
одна – суто особистісного, друга – громадського та державного штибу. «Мене 
скрутило горе. Од хрущовського телефону, од заборони, од звинувачен-
ня <…> я захворів. Мені не хочеться ні жити, ні думати» (3 грудня 1943 р.). 
Часом оцінки власного стану викликають суперечливі відчуття. «Трагедія 
мого особистого життя, – записує митець, – полягає в тому, що я виріс з своєї 
кінематографії. Велика громадська робота, де б я дійсно міг жити і творити 
народу добро, мені не судилася <…>. Я не живу в атмосфері державного го-
ріння, в атмосфері авангарду державного штату. Мене туди не пущено. Тому, 
ізольований і самотній, я мучуся в критицизмі і в боязні за долю народу, може, 
часом втрачаючи вірні пропорції в балансі добра і зла» (запис не датовано)287. 
От тобі й маєш! Спілкувався з першими особами держави, а тепер пояснює 
свої «помилки» випадінням із «державного авангарду». Одначе ж, напевно, 
проговорюються тези ймовірної бесіди зі Сталіним.

І – виписує з Евріпіда: «Ти будеш змінювати життя і нічому не порадуєш-
ся. Те, що перед тобою, не подобається тобі, і ти оддаватимеш перевагу тому, 
чого нема. Все життя людське – скорботне» (9 грудня 1943 р.). Перевага тому, 
чого немає в цьому житті, але що неодмінно має відбутися – це і справді фор-
мула самого Довженка.

А поки він шукає розради у товаристві матері. Записує від неї колядки, 
давні пісні. Тут виникає образ материного батька, про якого митець чомусь 
рідко згадував – родинний іконостас у нього мало не увесь займали Довжен-
ки. Мати «потонула у спогадах дитинства і проспівала мені п’ять пісень улю-

287 Цит. за: Україна в огні. С 237
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блених свого батька, а мого діда ткача Ярмоли, що дуже любив співати було 
за своїм верстатом». А далі відтворюється материн спогад про різдвяну ніч 
посеред воєнного лихоліття, коли вони з батьком зимували десь на Бесараб-
ському ринку в Києві. Батько попросив заспівати йому колядки. «Згадав 
батько, слухаючи старечий голос матері, молоді свої літа, Різдво дома, кутю, 
пісні, гостей, колядки – увесь згинувший у небуття наївний і прекрасний світ, 
почав тихо плакати» (11 грудня 1943 р.). 

Цей епізод майже у такому вигляді увійшов до сценарію «Повість 
полум’яних літ». А головне – він позначає очевидну переміну у Довженково-
му ставленні до того «наївного і прекрасного» старого архаїчного світу, якому 
він так часто протиставляв необхідність докорінних змін. 

Утім, уже за кілька днів картина минувшини корегується. «Сьогодні, – за-
писує митець 15 грудня 1943 року, – мати довго розповідала про батька, діда, 
прадіда і прабабу. Із довгих складів старечих виникла із забуття сумна і тяж-
ка картина минулого. Рід мій, мої дорогі батьки й діди, що од них лишився 
легкий, дорогий і милий спогад ранніх-ранніх літ, виникли у материних спо-
гадах у всій своїй неприглядній прозі пияцтва, лайки і всього найтяжчого, 
що тільки можна примислити до цих страшних для хлібороба хвороб. Без-
умовно, життя материне теж було вельми і вельми тяжке. Дід був ледачий, 
прости йому господи, і багато лиха вніс він у нашу родину своїм ледарством 
і безглуздим пияцтвом». Про котрого з дідів йдеться – не зовсім зрозуміло, 
одначе важливим є інше: на матеріалі життя свого роду Довженко осмислює 
необхідність культурного та морального вдосконалення. У давніх формах 
життя було чимало поезії, одначе його убогість постає без найменшого ро-
мантичного підсвічування.

Та ба, змінюватимеш життя і нічому не порадуєшся. Предки нічого не 
змінювали – погано. Почали реформувати – виходить ще гірше. «Багато, 
як подумаю, було в житті моєї родини важкого і страшного. Багато смертей, 
плачу, прокльонів, багато бійки, пияцтва, темноти і зла. Багато нездійснених, 
темних, напівусвідомлених надій і бажань нездійснених находило собі моги-
лу в горілці і сварках. Всі були нещасливі кожен по-своєму – і прадід, і дід, 
і батько, й мати, і брати. Життя людське скорботне. І моє життя скорботне» 
(16 грудня 1943 р.). 

Колізія, що буде однією з центральних у творчості українських «шіст-
десятників». Людина, що живе у Природі і видається її органічною часточ-
кою («Природна людина»), насправді не така вже проста і не така природна, 
в глибинах її душі ворушаться темні і злі сили. Дивовижно, одначе Довженко 
одкриває темінь у власній матері. «Мені розповідала не раз моя сестра Паша, 
як до війни у Києві, коли в неї жили батьки, батько, нині небіжчик, не раз 
кидався майже в нестямі на матір з сокирою чи ножем. Останній раз наси-
лу відняли ножа. Він був уже, сімдесятидев’ятилітній дід, на волосинку од 
жахливого злочину. Коли у нього одняли ножа, він довго сидів, знесилений і 
блідий, а мати потім днів зо три була тиха і обережна.

– А потім? – питав я, не вірячи вухам своїм.
– А потім починалося все знову, поки не доходило до своєї кульмінації».
І далі у записі від 11 січня 1944 року читаємо рядки, які багато що про-

мовляють і про саме сімейне життя Довженка, про взаємини, що складалися 
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між окремими членами його родини. «Мати – у мене. Вона живе в моїй кім-
наті вже два місяці. І з кожним днем я все більше переконуюсь, що батько 
був одним з найбільших мучеників, яких я знав. Світе мій, скільки недоброго 
каламутить стару материнську душу, в якій прірві темряви і зла плавала вона 
так довго і незмінно, що так сповнилась ущерть безоглядного криводушного 
егоїзму і фальші».

Погодьмось, нечасто доводилося читати щось подібне. Здається, Довжен-
ко у дні, коли Україна продовжувала жити в огні і провисати над безоднею, 
а сам він стояв на порозі лиховісних перемін, готовий подивитися на все, на-
віть на власну матір, з тверезою безпощадністю. Аби прибрати полуду з очей, 
аби дістати внутрішнє моральне право судити навколишній світ за найвищи-
ми мірками. Уже потім, пишучи «Зачаровану Десну», митець переплавить усе 
це у проникливе й іронічне знання про патріархальний спосіб життя.

Пасаж про матір дістає своє продовження. «Далекі літа дитячі виринають 
з тьми часу, і багато дечого з’ясовується в справжній своїй суті – і батьків-
ські запої, і лайки, і бійки, і тяжкий увесь отой нелад, ота відсутність святої 
тиші, що позначила нашу хату, і смуток, і темне відьомство, і прокльони дітей, 
і много іншого зла, яким мов притавровані були мої батьки і дід».

Отут знову прозирає чоловічий шовінізм, який помічаєш в Довженкових 
епічних фільмах кінця 1920-х та 1930-х років. І від якого, здавалося б, у во-
єнні літа не лишилося й сліду. Та от родинні драми, трагедії навіть поясню-
ються жіночим відьомством, темною зоологічною силою, що пригнула сім’ю 
до самого долу. Довженко робить навіть доволі радикальне узагальнення: 
чоловіки у старості робляться м’якшими і шляхетнішими, чого не помічаєш 
у більшості жінок. «Коли вже перестає бути жінкою і стає бабою, уся обме-
женість її, мерзотне скопидомство і огидний претензійний бабський егоїзм, 
за винятком рідких, виключно щасливих натур, пустячкова дріб’язковість і 
дурість та ще хіба прожерливість – ось які “перли” уквітчують старість ве-
ликої кількості бабів». Це не тільки про матір, а й про тещу, матір Солнцевої, 
яка жила з ними. І це, за відсутності дітей, особливо дається взнаки. То ж саме 
тут і вириваються із самих Довженкових грудей уже цитовані рядки: «У мене 
нещасливий дім. У молодості в ньому не лунали дитячі крики, плач, і сміх, 
і зойк. Зараз стіни мого дому лунають крягтінням старушок».

Щоденник повниться свідченнями про слабкість власного здоров’я. 
«Кожний день несе мені сором і сум. У мене ослабло серце, і я буквально па-
даю без тями щовечора. Я потребую сну не менш 14 годин на добу. У мене 
такий стан, ніби я вмираю» (19 січня 1944 р.). І – того ж дня: «Мені щось зда-
ється, що я довго не проживу і кращої частини людського віку, від п’ятдесяти 
до шістдесяти років, як каже Анатоль Франс, мені, певно не пережити. Я ду-
мав по дорозі: єдине, чого б я хотів під отсей кінець свого життя – написати 
одну справді хорошу і потрібну народу книгу. Я вже не знаю, чи буду я фізич-
но спроможний скрутити хоч один фільм. Боюсь, що ні. Повечорів мій день. 
Темніє».

Так, темрява усе густіше обступала митця. Попри те, у його думах чимало 
про долю України і українців. Життя мусило змінювати свої форми – от що. 
Довженко продовжує шукати причину грандіозного історичного катаклізму 
в тих самих формах. Він порушує питання про те, чому німці поводяться в 
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завойованих країнах так по-різному. Невже «ми можемо справлять на німець-
ких виродків таке враження, що на нас може підніматися чия б то не була 
людська рука і нищити нас так, не впавши в божевілля? Чи се діють боже-
вільні? Виродки Європи? А чому вони не роблять сього у Західній Європі?».

Чи ж ставив хто такі запитання у той час? Навряд чи. Надто страшно за-
мислюватися… «Я думаю не тільки про нелюдські плани Гітлера щодо Схід-
ної Європи, а думаю про виконувачів оцього небаченого, нечуваного, думаю з 
болем і мукою про найстрашніше – а чи не втратили ми в масі чогось такого, 
що могло б не дати навіть німцю ніякої змоги діяти з нами отак? Чи ігнору-
вання храмів, краси будинків, вулиць, хат, кольору, одежі, людської зовніш-
ньої гідності, пам’ятників старовини, охайності і многого другого не обернуло 
нас у масу, що можна зразу по першому враженню дати педантичним мерзот-
никам цивілізованої Європи…». 

На перший погляд такі розмисли видаються надто сумнівними, навіть 
аморальними. Виходить, ми самі були винні в тому, що нас убивали, ґвалтува-
ли, кидали в газові топки. Одначе Довженко звертається по суті до релігійно-
го тлумачення, говорячи про гріховність содіяного в останні два десятиліття. 
Можливо, тому й вирвано подальші сторінки щоденника? Ігнорування хра-
мів, краси архітектурних споруд, нищення пам’яток старовини, приниження 
людської гідності, омасовлення – усе це належить до того, що відбувалося в 
1920–1930-і роки. І що є гріхом проти людства і людяності, у чомусь сумір-
ним злочинам гітлеризму. А ще ж був голодомор 1933-го, масові депортації, 
розправа з інтелігенцією.

Довженко спробував накидати реєстр знищених тільки у Києві пам’яток 
культури. І жахнувся: «Відсутність смаку, одірваність од природи, і мораль-
ний занепад, і душевна сліпота – разючі і незрівнянні ні з чим. Мені здається, 
що в наступних часах нашу героїчну епоху будуть вважати епохою занепаду в 
багатьох смислах» (3 грудня 1943 р.). І передусім занепаду культури – те, що 
так страшно позначиться на розвитку України у повоєнні десятиліття… Ні, це 
не той Довженко, який старанно вимальовувався у хрестоматіях і в писаннях 
придворних мистецтвознавців – ані найменшого пафосу, максимум тверезос-
ті і безжальності в узагальненнях. 

Україна, передусім її людність, гине – ось що болить найбільше. І саме 
цього болю не змогли вибачити митцеві Сталін і його поплічники. «Розпо-
відають, – записує Довженко до щоденника 15 грудня 1943 року, – що на 
Україні починають уже готуватися до мобілізації шістнадцятилітніх, що в бої 
гонять погано навчених, що на них дивляться як на штрафних і нікому їх не 
жалько, нікому. Як страшно думати, що внаслідок такого Україна може лиши-
тися без людей».

У щоденнику митець постає як визначний соціальний мислитель, котрий 
зумів діагностувати не просто окремі «болячки» суспільного та державного 
устрою, а системні «поломки», те, що віщувало неминучий крах більшовиць-
кого режиму. За тодішнього рівня сексотства й інформування керівництва 
можна не сумніватися, що на Московській «горі» було все відомо. Як і те, 
що ліберальний напрям Довженкових думок підтримував Микита Хрущов. 
Треба було одним ударом поламати тенденцію, що означилася. Невдовзі це і 
було зроблено.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЖАХ СМЕРТІ

О «Мені хочеться вмерти, – записує Довженко 16 грудня 1943 року. – Мені 
здається, що я прожив уже все своє життя, немов ангели покинули мою душу. 
Сьогодні поет Л. розповів мені, що в журналі “Славяне” одмовились видруку-
вати статтю-рецензію на фільм “Битва за Радянську Україну” лише тому, що 
уряду не подобається сценарій “Україна в огні” і що моє ім’я не повинно вза-
галі зараз фігурувати». Від директора сценарної студії «довідавсь я сьогодні 
про дуже просту річ щодо гріхів “України в огні»”. “Вы сделайте Кравчину 
русским, Александр Петрович, тогда очень многое станет на свое место. По-
верьте, что вам сценарий исправить – плевое дело. И его обязательно нужно 
исправить. Этим вы докажете свое согласие с критикой <…>”. Боже, скільки 
премудрості, – іронізує Довженко, – в от сих словах. Тут у кожному провулку 
її більш, ніж на всій Руїні. Учусь. Учитимусь до смерті» (18 грудня 1943 р). 

А Руїна була. Через три дні митець записує враження від Києва, коли ра-
дянські війська увійшли в столицю України: «Місто було порожнє. Я бачив 
їх усього коло ста чоловік, поодинці чи невеличкими купками. Се були голо-
вним чином люди старі і інваліди-каліки. Але всі вони мали той несамовитий 
вигляд, якого не можна забути нікому й ніколи на світі. <…> У мене не сходи-
ли сльози з очей» (18 грудня 1943 р.).

Відчай дає про себе знати. 21 грудня 1943-го з’являється новий запис: 
«Починаю негайно і вперто правити “Україну в огні”. Зараз мені починає зда-
ватися, що я зробив велику помилку, що погодився з паршивою редакцією 
“Знамя” [московський літературний журнал. – С. Т.] друкуватися. По суті ка-
жучи, ця чортова редакція вирвала у мене сценарій, бодай їй добра не було. 
Безумовно, був правий Щербаков, радивши мені не поспішати з друком і пра-
цювати над повістю далі. Так мені й треба. Не міг відмовити двом редакцій-
ним маніачкам, тепер буду довго каятись. Українці-письменники починають 
уже, здається, обходити мене і вже, кажуть, починають каркати над моєю го-
ловою первомайські єрусалимські [прозорий натяк на письменника Леоніда 
Первомайського. – С. Т.] ворони, чекаючи поживи».

І того ж дня: «Несу тягар заборони “України в огні” і досі. Думається мені, 
що і тут десь рятує мене рука Сталіна, бо не може бути, щоб не розідрали мене 
досі в шмаття за “націоналізм” різні газетні перевиконувачі завдань». Почи-
нає вже каятись: «Я забув, що в такому вигляді, як є, “Україна в огні” не могла 
пройти, бо сьогодні вона якоюсь своєю стороною сприяла б критичній атмос-
фері навколо нас, облитих кров’ю і потом. Війна є війна: немудра, з кам’яного 
віку, річ. У цій грубій звірячій грі діють грубі таланти і генії полководців під 
звуки єдиного духового оркестру, що виконує марш “Бийворога”. А думати 
будемо після. Зараз пошана і слава переможцям і їх коням, а не мислителям 
чи критикам конячої породи. І я, смішний, вже сивий чоловік, поліз на поле 
бою з картонним мечем критик. Залізо треба нести і сталь! А не прощення 
заблудлим. Шибеницю і кулю зла, а не беззубе дурне добро для селюків ліни-
вих і скаредних. Защитник дезертирів і оточенців я! Божевільний, що поста-
вив під сумнів класову боротьбу! Проповідник плюгавого християнізму! На-
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ціоналіст, що возлюбив народ свій такою любов’ю, що вона заслонила собою 
братній народ, який, по суті, і є справжнім визволителем України од німців, 
що мали нахабство вважати себе “визволителями”».

Довженко здає всі світоглядні та моральні позиції свого твору. Класова 
боротьба – понад усе, залізом треба випалювати тіла й душі заблудлих, а лю-
бити треба не свій народ, а сусідній – так безпечніше… Перше враження – 
у митця від страху і жаху «поїхав дах». Одначе швидше за все він вирішив 
готуватися до арешту. І про всяк випадок вписати до щоденника «правильні 
слова». Іронія прихована між рядків: «Мене повісять. Я почуваю уже ось мі-
сяць на шиї своїй петлю націоналізму, і я, мов святий Джованні у Франса, 
познаю і приємлю істину присуду, поскільки присуд винесено од імені висо-
ких осіб, що є виразниками волі народу, отже, і від мого імені, поскільки я є 
частиною народу. Мало того, я мушу бути вдоволеним цим тяжким вироком. 
Справді – довольство цілого обнімає собою і довольство всіх його частин, 
а раз я є частина, хоч і мізерна, цілого, сей вирок, задовольняючи ціле, мусить 
задовольняти і мене».

Інакше кажучи, Довженко констатує, що система перемагає особистість, 
ставлячи її в повну залежність від законів свого функціонування. Ти всьо-
го лише коліщатко великої державної машини, мусиш бути щасливим, якщо 
крутишся разом з іншими деталями й детальками. Знаючи інші Довженкові 
висловлювання, розумієш: і в біді він не втрачає ясності бачення причин і 
наслідків. І здатності іронізувати: «До того ж я мушу ще вважати вирок свій 
пристойним і приємним, бо він зроблений на основі нашого права. Засуджен-
ня моє є актом справедливим, а тому корисним і приємним…» (21 грудня 
1943 р.). За стилістикою дуже нагадує «зізнання» підсудних під час політич-
них процесів 1930-х років.

Подальші записи свідчать, що страх не минає, одначе він уже не за-
тьмарює свідомості. Довженко усвідомлює неминучість того, що сталося: 
«У всіх республіках нашої країни видатні інтелігентні робітники культури, 
крім руських, якщо вони не являються членами партії, цим самим уже ма-
ють в очах офіційних кіл вигляд підозрілих націоналістів, незалежно од са-
мих кришталевих в розумінні інтернаціоналізму поглядів і всеї діяльності. 
Се я знаю і відчуваю много літ уже на собі» (3 січня 1944 р.). То ж так тому 
й бути…

Нарешті побачення (3 січня 1944 р.) з Хрущовим, ставлення якого від-
тепер діаметрально протилежне недавньому: «Се ніби був не М. С., і я був 
ніби не я. Був холодний, безжалісний небожитель, суддя і – винуватий, амо-
ральний злочинець і ворог, себто я. І я зрозумів, що ніякі мої аргументи, ви-
словлені з болем душевним, і тугою, і найглибшою одвертістю самоаналізу ні 
в чому його не переконали і не переконають, що я не видатний чесний робіт-
ник радянської культури, а щось вроді розшифрованого пійманого злодія і 
політичного антирадянського шкідника, і що я ніколи і нічим уже не замолю 
перед ним свого “гріха”, що мене викреслено з живих до самої моєї смерті 
і ніколи мені вже не воскреснути. <…> Таким чином, я мушу жити і діяти 
під гнітючою нестерпною загрозою подальшого суду. Мене ще ошельмують 
перед народом і всю мою многолітню працю замовчать чи теж обернуть на 
зашифрований обман» (3 січня 1944 р.). 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



223

Того-таки 3 січня: «У хвилину душевного занепаду і слабості думаю – 
нащо я так убиваюся за долею українського народу, чого оплакую його, чого 
боюсь за його долю, кричу про його труднощі і страждання? Може, їх нема. 
Може, все, що діється навколо мене, є звичайний нормальний життєвий про-
цес. Може, народ не потребує мого клопоту, до речі, і нічого не знає про його 
існування. Чи не є я звичайний Дон-Кіхот з видуманими химерними мріями? 
Чи не вигадав я в хворобливій своїй уяві всі оці страхіття, що про їх пишу я 
у своїх нікому не потрібних книжечках? Чи не збожеволів я? Чи не впав в 
гординю, в манію величі і місіанства?».

Ось, ключове поняття – месіанство! Україна і українці не мають права на 
місіонерів, просто не мають. Бо вони не знають шляху, вони не бачать ма-
гістрального шляху в майбутнє. Його бачать очільники імперського народу, 
головним чином товариш Сталін. Або, інакше кажучи, «товаріщ Довженко, 
что-то об сєбє возомніл. І о свойом народє, которий на самом дєлє єсть вєдо-
мий народ, без своєго місіонера». Тільки так, тільки так!

За кілька днів потому, 19 січня: «У мене ослабло серце, і я буквально па-
даю без тями щовечора. Я потребую сну не менш 14 годин на добу. У мене 
такий стан, ніби я вмираю». 

І – суд. Через рік після того Довженко запише у своєму щоденнику: 
«Тридцять першого січня 1944 року мене було привезено в Кремль. Там мене 
було порубано на шмаття і окривавлені частини моєї душі було розкидано на 
ганьбу і поталу по всім зборищам. Все, що було злого, недоброго, мститель-
ного, все топтало й поганило мене. Я тримався рік і впав. Моє серце не витри-
мало тягаря неправди й зла». І підсумовує – так, наче життя уже скінчилося: 
«Я родився і жив для добра і любові. Мене вбила ненависть і зло великих 
якраз у момент їхньої малості» (31 січня 1945 р.) 288.

А воно й справді так. Бо все, що трапилося потім у Довженковому творчо-
му житті, виглядає як посмертна історія. Боги, яких підіймав і славив, міфо-
логію яких витворював, виявилися невдячними і просто вбили в художнико-
ві художника. Чи ж той момент їхньої «малості» був випадковим? Ой, як би 
ж то… Що ж, лишається прописати основні віхи, бодай конспективно, отого 
посмертного життя, стремління знову вибратися на вершини духу.

Подія, що мала вельми драматичні наслідки для Довженка, відбулася піз-
но увечері 30 січня 1944 року. Така собі розмова членів Політбюро ЦК ВКП(б) 
та членів ЦК КП(б)У (за участю українських письменників) про сценарій 
«Україна в огні». З письменників були запрошені Микола Бажан, Олександр 
Корнійчук, Максим Рильський. В архівах збереглася стенограма того віко-
помного засідання. «Прием состоялся в 21.00 30.1-44 г. <…>. На столе у то-
варища Сталина лежала книга – сценарий “Украина в огне” с завернутыми 
уголками. После приветствия <…>, обращаясь к Довженко товарищ Сталин 
сказал, что ваш сценарий “Украина в огне” не может быть пропущен.

– Сначала думали критику на сценарий опубликовать в печати, но по-
жалели автора [Довженко таки вгадав – товариш Сталін змилостивився. – 
С. Т.]. В Вашей книге выдвинуто изрядное количество положений, где прямо 

288 Усі цитати подано за виданням: Олександр Довженко. Щоденникові записи. 
1939–1956. Харків : Фоліо, 2013.
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пытаетесь ревизовать ленинизм». Далі чеканив звинувачення: «Сценарий 
“Украина в огне” – это попытка ревизовать ленинизм, это вылазка против на-
шей партии, против Советской власти, против колхозного крестьянства, про-
тив нашей национальной политики. Книга отражает враждебную идеологию 
у автора. Враждебные выпады пересыпаны по всей книге. Это не ошибка у 
автора <…> это просто враждебная вылазка, имеющая своей целью прореви-
зировать ленинизм».

І далі Сталін взявся аналізувати текст як заповзятливий мистецтвозна-
вець (звісно, марксистсько-ленінського розливу, вишколу, котрий неодмінно 
передбачає пошук ідеологічних, класових, партійних складових): «Что автор 
очень озлоблен, свидетельствуют такие факты: характерно, что ни одного 
положительного героя нет в сценарии. Неужели так бы было, если бы у нас 
в учреждениях и в армии были все люди с такими сплошь отрицательными 
свойствами, разве мы могли бы иметь такую армию и такой тыл, разве могли 
бы сами устоять против такого сильного врага, вести во время войны так хо-
зяйство и одерживать такие победы».

Як патентований «мистецтвознавець» товариш Сталін звертався до тек-
сту, починаючи з передмови. Причому, якщо вірити збереженій стенограмі, 
він зачитував україномовний варіант сценарію (принаймні так це виглядає 
в машинописній копії, яка зберігається в Центральному державному архіві 
вищих органів влади (ЦДАВО); в інших задокументованих варіантах циту-
вання відбувалося російською, що, власне, більше схоже на правду. Особливо 
коли згадати, що російськомовна версія кіноповісті була підготовлена до дру-
ку в московському журналі «Знамя»). І все ж така собі гіпотетична мінісенса-
ція – можливо, що вождь читав українською; бо ж полюбляв усілякі режисер-
ські ефекти, а цитувати у присутності українських письменників Довженків 
текст в оригіналі – це було круто). Зайвий бал на користь того, що тодішній 
керівник СРСР був визначним мовознавцем, ученим загалом. 

Отже, Сталін процитував Довженкову передмову до сценарію: «Нехай ви-
бачливий читач, мій сучасник і друг, не нарікає, коли вирощене мною невели-
ке дерево не цілком гіллясте, коли багато гілок тільки відчувається, не встиг-
нувши ще вирости (серед небачених пожарів і катастрофічного грому гармат, 
що стрясають сьогодні нашу землю). В моїй свідомості все тут написане – 
тільки прозора основа великої майбутньої книги боротьби українського на-
роду за визволення з-під ярма гітлеризму» (в дужках мною подано ту частину 
тексту, якої не зачитав Сталін; мабуть, що її справді тоді просто не існувало). 
Інтерпретація можновладця напевно що вразить не одного читача: «Что это 
такое есть, – выращенное, еще не совсем развитое молодое дерево. Это и есть 
платформа, направленная против ленинизма и изложенная автором в книге».

Мабуть, Довженко справді дописав слова, які в процитованому уривку 
взяті в дужки. Одначе ну надто вже суб’єктивне тлумачення. Побачити у 
тому «деревці» «випад проти ленінізму»… Утім, найімовірніше, Сталін читав 
не тільки кіноповість, а й дещо більше – донесення спецорганів, які відтворю-
вали Довженкові висловлювання щодо політики партії та керівництва держа-
ви в цілому (див., до прикладу, висловлювання, які наводяться нижче).

«Вы послушайте, – не вгавав вождь, – как автором представлены в его 
книге советские люди. Он вывел тип советского работника – председателя 
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сельсовета со сплошь отрицательными свойствами, вывел глупца, лентяя, 
бездельника. Причем этого бездельника, дурака, по словам автора, партия по-
ставила [так, ніби тоді могло бути якось інакше. – С. Т.]. 

А вот, – продовжував Сталін, – другой тип, выведенный автором, тип со-
ветского человека – командира, который бросает раненых и людей, спасая 
себя на грузовой машине.

Здесь он выступает прямо против советских людей [це ще Микола Гоголь 
помітив: зобразив негідника у формі пожежника – образяться всі пожежники 
Росії. Сталін у даному випадку виступає як “батько нації”, ображаючись за 
всіх. – С. Т.].

Дальше товарищ Сталин остановился на выступлении автора против 
классовой борьбы, говоря:

– А вот я вам зачитаю места из сценария, которые характеризуют отноше-
ние автора к классовой борьбе.

“Іди ти під три чорти з твоєю боротьбою”, – сказав Запорожець.
– Він збожеволів перед смертю, – сказав партизанам Гулак.
– А по-моєму ви показилися, позвикали до класової боротьби, як п’яниця 

до самогону. Ой, приведе вона вас до загибелі. Вбивайте, прошу вас, вбивайте, 
ну! Доставте радість полковнику Краузу. Соблюдіть чистоту лінії <…>.

Здесь автор озлобленно выступает против классовой борьбы», – зробив 
правильний висновок Сталін 289. 

Звичайно, сперечатися з вождем ніхто не посмів. Хрущов, котрий ще не-
давно був гарячим прихильником кіноповісті, мусив формулювати слідом за 
Сталіним: «Наша политика победила – в этом наша сила и довженки будут 
отброшены украинским народом, как бы они не рядились в друзья украин-
ского народа» 290. Дуже можливо, що за задумом авторів акції удар спрямо-
вувався не тільки на Довженка, а й на Хрущова. Сталін, напевно, був у курсі 
й допитувався в Довженка, чи читав, чи схвалював хто-небудь його витвір. 
Той відповідав, що ні. Інші говорили, що коли й читали, то тільки фрагмен-
ти, у яких нічого «ворожого» не було, «вороже» автор приховував для повної 
публікації. 

Є доволі повний текст того, що говорив Сталін під час того вікопомно-
го засідання. Уперше його видрукував А. Латишев у журналі «Искусство 
кино» 291. Одначе не всі історики погоджуються визнавати авторство Сталіна. 
Зокрема, публікатори промови в збірнику «Кремлевский кинотеатр» відзна-
чають, що перший варіант виступу Сталіна був суттєво виправлений Щерба-
ковим. Подальші цитати подаю за останньою публікацією у збірнику «Кино 
на войне», де в тексті (з особистого фонду Й. В. Сталіна) курсивом подано 
вставки й виправлення, зроблені О. Щербаковим (нагадаю, секретарем ЦК) 
за примірником чи вказівками Сталіна.

Різко критичних зауважень Сталіна чимало. Покритикувавши авторську 
передмову (про це вже йшлося) вождь з подивом зазначив, що в кіноповісті 

289 «Секретно. О посещении товарища Сталина…». ЦДАВО України, ф. 1, оп. 70, 
спр. 282, арк. 200–203.

290 Там само.
291 Искусство кино. 1990. № 4. С. 84–96.
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«нет ни одного слова о нашем учителе великом Ленине» 292. Не розуміє това-
риш Довженко і азів класової боротьби, фактично виступаючи проти неї. А до 
того ж не «заклеймил» зрадників українського народу.

Посмів Довженко критикувати й політику партії в галузі колгоспно-
го будівництва. Він, обурюється Сталін, «изображает дело так, будто бы 
колхозный строй убил в людях человеческое достоинство и чувство нацио-
нальной гордости, ослабил силу и стойкость советского народа». І це в той 
час, коли колгоспи зміцнили державу економічно й морально, дозволили 
успішно вести війну. «Представьте себе, – малює картинку вождь, – что у нас 
в деревне сохранился кулак, а колхозы отсутствуют. Каждому понятно, что 
хлеб и сельскохозяйственное сырье для промышленности в значительной 
степени находились бы у кулака. <…> Кулак постарался бы задушить народ 
голодом и ударил бы советскую власть в спину. И если этого не случилось, 
то только потому, что кулаков, к которым, видимо, Довженко испытывает та-
кое сильное тяготение, мы ликвидировали как класс и успешно построили 
колхозы» 293.

Звичайно, не розуміє Довженко й того, що тільки колгоспи по-справжньому 
розкріпостили радянську жінку. А «трудодень, над которым измывается До-
вженко, позволил женщине стать настоящим человеком. Благодаря трудод-
ню, колхозница стала экономически самостоятельным человеком. Это и есть 
настоящая эмансипация женщины, а не болтовня об эмансипации…» 294.

Ну, і зрозуміло, що «националистическая пелена настолько застлала со-
знание Довженко, что он перестал видеть ту, для всех очевидную, огромную 
воспитательную работу, которую проделала наша партия в народе по разви-
тию его политического самосознания и повышению его культуры». З обурен-
ням цитує Сталін те місце в сценарії, де німецький офіцер так оцінює радян-
ських (власне, йдеться про українців) людей: «Эти люди абсолютно лишены 
умения прощать друг другу разногласия даже во имя интересов общих, 
высоких. У них нет государственного инстинкта… Ты знаешь, они не изуча-
ют историю. Удивительно. Они уже двадцать пять лет живут негативными 
лозунгами отрицания бога, собственности, семьи, дружбы! У них от слова на-
ция осталось только прилагательное. У них нет вечных истин. Поэтому среди 
них так много изменников…» А ще Сталін цитує слова Запорожця: «Плохие 
мы были историки? Прощать не умели друг другу? Национальная гордость 
не блистала в наших книгах классовой борьбы?»

Що можна було відповісти на це? Тільки демагогією. Вождь і використо-
вує цю «могутню» зброю. «Стоит ли говорить о том, что все это есть наглая 
издевка над правдой. Для всех очевидно, что именно советская власть и боль-
шевистская партия свято хранят исторические традиции и богатое культур-
ное наследство украинского народа и всех народов СССР и высоко подняли 
их национальное самосознание» 295.

292 Доклад И. В. Сталина о киноповести А. П. Довженко «Украина в огне». Кино 
на войне. Документы и свидетельства. Москва : Материк, 2005. С 384.

293 Там само. С. 387–388.
294 Там само. С. 388.
295 Там само. С. 389.
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Далі перераховуються інші «наклепи». «Клевещет Довженко» на партійні 
та радянські кадри, на командні кадри Червоної армії, на радянських праців-
ників, які люблять «себе й інструкції». «А правда, – повчає вождь, – состоит в 
том, что советский народ доверяет нашим офицерам и генералам, партийным 
и советским работникам и любит их, ибо они его лучшие люди» 296. Далі Ста-
лін удавано дивується: «Откуда Довженко набрался такой смелости и нахаль-
ства <…>, чтобы говорить подобные вещи? Довженко должен шапку снимать 
в знак уважения, когда речь идет о ленинизме, о теории нашей партии, а он 
как кулацкий подголосок и откровенный националист позволяет себе делать 
выпады против нашего мировоззрения, ревизовать его» 297.

Наклеп спостережено і на українських жінок. Сталін наводить епізод, 
в якому Олеся пропонує солдату, що відступає, переночувати з нею. Бо ж все 
одно завтра прийдуть фашисти і… «Где Довженко видел на Украине таких 
девушек? – гнівно запитує кращий друг усіх дівчат СРСР. – Разве неясно, 
что это оголтелая клевета на украинский народ, на украинских женщин». Та 
все ж головна вада сценарію – його націоналістична підкладка. «Если судить 
о войне по киноповести Довженко, то в Отечественной войне не участвуют 
представители всех народов СССР, в ней участвуют только украинцы. <…> 
Его киноповесть является антисоветской, ярким проявлением национализ-
ма, узкой национальной ограниченности» 298. 

Здавалося, опісля таких нищівних характеристик Довженку одна доро-
га – у концентраційні табори. Одначе вся вистава була вибудувана не просто 
для того, аби привести до тями одного митця – з того моменту мусило опри-
томніти саме керівництво України, насамперед Микита Хрущов. Митець не 
видав його жодним словом. Хоча міг, міг би розповісти, як активно підтри-
мував його український керівник, як заохочував до роботи над «Україною в 
огні». І коли б щось подібне трапилося, хто знає, якою була б реакція Сталі-
на. Хоча за умов мало не повної «прозорості», вождь, напевно,  був у курсі й 
швидше за все – навіть оцінив благородство Довженка. Бо, за однією з версій, 
він зробив несподіваний режисерський хід й у фіналі «вистави» підвіз режи-
сера до його дому. 

Олесь Гончар переказував мені 299 розповідь Довженка: по закінченні зу-
стрічі в Кремлі Хрущов довго тиснув митцеві руку і казав, що не забуде… І не 
забув. Коли вже сам він став першою особою в СРСР, режисер пішов до ньо-
го з проханням дозволити йому працювати в Києві. «Микита був холодний, 
як лід», – таким було Довженкове резюме бесіди з Хрущовим. Не дозволив. 
Мабуть, він, такий «великий», чувся приниженим після тієї зустрічі із Ста-
ліним – хтось значно «менший», виходило так, порятував його. По хвилі 
вдячності прийшло розуміння того, що сталося. І мстиве, недобре перемогло. 
Та й потім не раз, напевно, йому доповідали про доволі різкі висловлювання 
Довженка на його адресу (див. нижче). Словом, ще один «небожитель» довів 
свою приземленість, дріб’язковість.

296 Там само. С. 390.
297 Там само.
298 Там само. С. 391.
299 Див.: Культура і життя. 1994. 10 вересня.
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А Сталін… «Товаришу мій Сталін, – записує митець до щоденника, коли б 
ви були навіть богом, я й тоді не повірив би Вам, що я націоналіст, якого треба 
плямувати й тримати в чорнім тілі. Коли немає ненависті принципової, і зне-
ваги нема, і недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його долі, ні 
до його щастя, ні гідності чи добробуту, – невже любов до свого народу є на-
ціоналізм? Чи націоналізм в непотуранні глупоті людей чиновних, холодних 
діляг, чи в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче». І далі 
пряме, бодай і віртуальне звернення до вождя, кращого друга радянських кі-
нематографістів: «Нащо обернули Ви моє життя на муку? Для чого одняли в 
мене радість? Розтоптали моє ім’я? Проте я прощаю Вас. Буваючи вельми ма-
лим, прощаю Вам малість Вашу і зло, бо й Ви недосконалі, як би не молились 
Вам люде. Бог є. Але ім’я йому – випадок» (27 липня 1945 р.).

«Бо й Ви недосконалі…». Боги падають з п’єдесталу. «Коли б люде, яким 
я клявся чверть століття в вірності, були людьми, а не мотлохом людським, 
багато навколо мене можна було б створити добра…» (17 липня 1945 р.). І До-
вженкова душа спалахує протестом: «Не хочу я мучитись! Не хочу оплакувати 
своє вигнання з України. Не хочу хоронити себе на чужині. Чому мізерність 
духовна українського уряду і ЦК партії України мусять стукати мене по голо-
ві могильними цвяхами? Нащо я мучусь, оплакую себе, навіщо стогну в роз-
луці з народом? Чому криводухість хитренького Хрущова в’ялить мою душу 
і терзає її гнівом образи і обурення?». А далі й зовсім подумки виносить свої 
протестні емоції на рівень планетарний: «Я не Хрущову належу. Я не його при-
кріплений. І не Україні одній належу. Я належу людству як художник і йому 
служу, а не кон’юнктурним намісникам України моєї і їх лизоблюдам і гайду-
кам п’яненьким. Мистецтво моє – мистецтво всесвітнє» (3 серпня 1945 р.).

Збереглася також розповідь самого Довженка (датовано 6 лютого 
1944 року) про те, що ж сталося під час тієї страшної для нього розмови про 
«Україну в огні» за участю Сталіна. Щоправда, у переказі «сексота» (чи аген-
та). «На меня, – розповідав режисер в одній з приватних, одначе ж “прозорих” 
для спецслужб, розмов, – все это произвело тяжелое впечатление. Тов. Ста-
лин начал с обличения, хором это повторялось присутствующими, следова-
ло далее нравоучение и, наконец, некоторое умиротворение. Таким образом, 
я оказался буржуазным националистом и будто пытался окольными путями 
протащить свои взгляды в печать. Вот плоды моей 25-летней деятельности 
служения народу».

«Что меня глубоко поразило (это я вам говорю по большому секрету), что 
никто из присутствовавших на этом собрании честно и открыто не выразил 
своего мнения».

«Дело в том, – продовжував Довженко, – что я свою повесть читал тт. Хру-
щеву, Коротченко [Дем’ян Коротченко, у 1939–1947 рр. був секретарем ЦК 
КП(б)У. – С. Т.], Корнийцу [Леонід Корнієць упродовж 1939–1944 рр. за-
ймав пост голови Раднаркому УРСР, один із керівників партизанського руху 
і підпільної боротьби. – С. Т.] и Рыльскому. Все они в один голос признали 
ее выдающейся, а некоторые (Рыльский) – гениальной, а теперь все молчат. 
Я же считал ниже своего достоинства рассказать об этом в свое оправдание 
тов. Сталину, так как этим поставил бы товарищей в невыгодное для них по-
ложение. Когда я на следующий день увидел Большакова (ко мне он заме-
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чательно относится), он сказал: “Какой дурень, имел такой исключительный 
случай и им не воспользовался, вас бы все на Украине боялись”, – и добавил, 
что при встрече с т. Молотовым все ему расскажет.

Далее, говорит Довженко, генерал пограничных войск т. Шульга хочет 
сам сообщить об этом т. Берия» 300. 

Як бачимо, мета акції справді була значно ширшою, аніж просто покара 
одного, окремо взятого митця. Належало «вразуміть» керівництво України та 
її інтелектуальну еліту, аби надалі поводили себе притомно й не забували, що 
московський батіг буде цвьохкати, як і раніше.

«Никто, – сказал Довженко, – ни т. Хрущев, ни даже т. Сталин, – про-
довжимо цитувати той самий документ, не может поставить эпитафию над 
моей могилой, что я буржуазный националист. Со своей догматической точ-
ки зрения они правы». «Никто не учитывает того, когда я писал свою повесть. 
Это было тогда, когда Украина не имела и вершка своей земли. Я дал общую 
картину, претворенную темпераментом художника. Тогда не только я, но и 
другие думали, как я, и видели ошибки».

«Я буду, – говорив Довженко, – продолжать работу над этой повестью. 
Дело, по сути говоря, в десятке фраз и без них это было бы замечательное 
произведение». Режисер не полишав надій, що все якось обійдеться – адже 
розмова закінчилася «некоторым умиротворением». «Нужно надеяться [про-
довжував Довженко. – С. Т.], что после этого суда последствий не будет. Дело 
этим и ограничится, так как после т. Сталина никто не рискнет мне вредить. 
Хотя опала уже чувствуется. В обращении к болгарскому народу моя подпись 
была заменена подписью Панча [Петро Панч, письменник. – С. Т.]. Тихонов 
[Микола Тихонов, російський письменник. – С. Т.] на докладе о литературе 
даже не упоминал моей фамилии» 301. В іншій «Справке о линии поведения 
и настроениях кинорежиссера Довженко Александра Петровича» повідомля-
лося, що «многочисленные высказывания Довженко на политические темы 
отличаются в последнее время своей ненавистью к советскому строю и зло-
бной “критикой” линии партии в национальном вопросе.

Суровая критика и последовавшее запрещение сценария “Украина в огне” 
рассматривается Довженко как акт “несправедливости”, направленные про-
тив “правды”, которой якобы было насыщено это произведение.

Считая себя “несправедливо страдающим за правду” и решительно отвер-
гая критику товарища Сталина, Довженко провокационно подчеркивает:

“…Впрочем, Сталин иначе поступить не мог, как запретить мой сценарий. 
Если бы он его одобрил, то этим бы признал, что многое, делавшееся по его 
указаниям за последние пятнадцать лет, неправильно и привело к большим 
несчастьям народа. Такого признания от Сталина ждать было нельзя”» 302. 

Подаючи ці висловлювання, не треба забувати, що їх транскрибували про-
фесійні інформатори, напевно загострюючи окремі формулювання, а може, 

300 «Совершенно секретно». Донесення начальника 3 відділу 4 управління НКГБ 
СРСР підполковника держбезпеки Ляшка. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Київ, 
1995. 1/2. С. 252.

301 Там само. С. 252.
302 Там само. С. 253.
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щось і просто вигадуючи. І все ж таки більшість тексту виглядає достовірно, 
особливо коли згадати близькі рядки з Довженкового «Щоденника». 

Говорячи про окремі моменти критики «України в огні», режисер ствер-
джував: «Надо было написать мягче, но мне это не позволила совесть худож-
ника. Что касается распада колхозного строя, то я это показал не в полной 
мере, и тем не менее эту сторону в сценарии осудили. Что было бы, если бы 
я написал всю правду». І трохи далі: «Литературы у нас нет, ибо правду пи-
сать нельзя. Писатели наши пишут плохо и по необходимости, ибо при суще-
ствующей цензуре и контроле за литературой со стороны ЦК ВКП(б) писать 
хорошо, то есть то, что писатель изображая нашу жизнь, невозможно [так у 
тексті. – С. Т.]». А ще: «Цензура царская была во много крат человечнее и мяг-
че, чем ныне существующая советско-политического контроля». Далее сле-
довали выражения: «У нас дышать нечем», «нельзя позволить себе ни слова 
правды», «ничего нельзя писать, кроме прописных истин», «художник связан 
как никогда» и т. п.» 303. 

Спецслужби доповідали нагору, що «кинорежиссер Довженко А. П., вне-
шне соглашаясь с критикой его киноповести “Украина в огне”, в завуалиро-
ванной форме продолжает высказывать националистические настроения. 
Довженко во враждебных тонах отзывается о лицах, выступивших с крити-
кой его повести, особенно о т. Хрущеве и руководителях Союза писателей 
Украины, которые, по его словам, до обсуждения киноповести в ЦК ВКП(б) 
давали ей положительную оценку».

«Я не политик. Я готов признать, что могу делать ошибки. Но почему у 
нас получается так, что сначала все говорят – “хорошо, прекрасно”, а потом 
вдруг оказывается чуть ли не клевета на Советскую власть» 304.

Особливу огиду в Довженка викликає Микита Хрущов. Він «не только 
сказал мне, что я его подвел с моим сценарием, хотя сценарий я читал ему два 
раза. Хрущев сделал большее, что меня ужаснуло и оттолкнуло. Он пытался 
создать в беседе со мной версию, что я якобы при чтении ему сценария чи-
тал не все и пропускал те места, которые оказались затем криминальными. 
Он даже хотел убедить меня, что я якобы просто вписал эти места после 
того, как я зачитал сценарий ему, Гречухе [Михайло Гречуха, у роки війни 
був головою Верховної Ради УРСР. – С. Т.], Корнийцу, Бажану и другим. 
Такое поведение Хрущева меня потрясло до глубины души. Когда я про-
щался с украинцами, уезжавшими в Киев, я сказал Бажану, что прошу от 
бога одного, чтобы из моей души испарилось злое чувство по отношению 
ко всем этим украинским государственным деятелям». У Довженка навіть 
визріває бажання помсти; він, за свідченням «сексота», «высказывал на-
мерение написать письмо товарищу Сталину, в котором сообщить, что он, 
Довженко, не нашел в себе достаточной силы, чтобы сказать в присутствии 
бывших на заседании руководящих работников Украины, что все они одоб-
ряли его работу.

Довженко при этом поясняет:

303 Там само. С. 253–254.
304 З донесення секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову від 31 жовтня 1944 р. 

Кинофорум. 2002. № 1. С. 56.
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“Когда Сталин меня спросил, делал ли я свои формулировки сам или за 
мной стоял кто-нибудь, я должен был бы по существу сказать, что за мной 
стояли все присутствующие на данном заседании политические деятели 
Украины, что я ничего не скрывал и т. д…” Довженко резко враждебно на-
строен к руководству ЦК КП(б)У и правительству УССР.

Обрушиваясь с клеветой на Политбюро ЦК КП(б)У и Совнароком УССР, 
Довженко заявил:

“…Я присутствовал дважды на заседании Политбюро ЦК КП(б)У и Со-
внаркома УССР. Я наблюдал за людьми, и это жалкая картина. Все работни-
ки самого крупного масштаба на Украине – это люди с низким интеллектом. 
Так, например, Хрущев только и делает, что плохо копирует Сталина, а сво-
его, видимо, у него ничего нет. Так же и все остальные наркомы – это очень 
ограниченные, провинциальные люди. А вот этих жалких людей вновь теперь 
вернули на их посты”».

У тій же довідці Довженко – о жах! – говорить і про «найсвятіше»: про 
сам державний та громадський устрій у країні. «Советскую демократию До-
вженко характеризует как “величайшую ложь и фальшь, которое когда-либо 
знало человечество”.

Довженко особенно настроен против монополии внешней торговли и кол-
лективизации, именуя их “крепостным социализмом”.

Довженко говорит о “материальной нищете”, в которой, по его мнению, 
находится весь советский народ, и в особенности, интеллигенция. Довженко 
заявляет:

“Причина нищеты лежит в самом корне нашей системы и лишь изменение 
некоторых принципов могло бы так раскрыть силы нашей страны, что всеоб-
щая нищета сменилась бы всеобщим богатством”».

І – ще «жахливіше»: «…Стране необходимы не одна, а несколько партий, 
которые не душили бы друг друга, а соперничали в выборах и во всех облас-
тях жизни».

Не забуто й про міжнародну політику. На думку Довженка, СРСР готу-
ється встановити військове панування в Західній Європі й готує Німеччині та 
Польщі встановлення Радянської влади. Це говорилося на початку 1944-го, 
і нині ми можемо оцінити проникливість Довженкового бачення політич-
них процесів. «Политическую вероятность этого Довженко “обосновывает” 
тем, что “коммунизм и фашизм – философские братья, и то и другое – 
тоталитарные режимы”» 305. Хай перечитають ці рядки ті, хто нині оповідає 
про «гуманність» радянського устрою. 

Режисер дозволяв собі прогнозувати і розвиток національно-культурних 
процесів в Україні, стверджуючи, що вони будуть «згортатися» (це свідчить 
про те, наскільки добре розумів він спрямування Сталінської політики на-
прикінці війни). Його не обманювали й деякі акції, покликані закамуфлю-
вати справжні цілі керівництва держави. Зокрема, «учреждение на Украине 
Наркоматов Обороны и Иностранных дел, по мнению Довженко, является 
“демонстрацией для заграницы и для своего народа”.

305 Там само. С. 254–255.
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Комментируя одно из выступлений товарища Хрущева в части, касающей-
ся отношения к русскому языку, Довженко характеризует это выступление 
как “ограничение украинского культурного процесса”, как “предстоящую 
волну русификации”.

Довженко указывает:
“…Хрущев, конечно, высказал это как предупреждение возможным наци-

оналистическим настроениям, но вы же понимаете, что аппаратчики тотчас 
подхватят это как сигнал к тому, чтобы “тащить и не пущать” все украинское, 
чтобы все украинское немедленно заклеймить национализмом и петлюров-
щиной”». Це доволі швидко, як ми знаємо, і відбулося. 

У цьому зв’язку Довженко висловлює жаль з приводу звільнення такого 
нелюбого йому Олександра Корнійчука з Наркомату іноземних справ. «Хотя 
все страшно радуются, что Корнейчук так шлепнулся, я, право, не испытываю 
никакой радости, мне даже его жаль. А потом, может быть это шлепнулся со-
всем и не Корнейчук, а какие-то весьма важные для Украины политические 
перспективы… Может, Корнейчук стал слишком украинской фигурой. Или, 
может быть, вообще миновала необходимость в украинских фигурах. А не по-
летит ли вслед за Корнейчуком и Бажан? Если полетит и Бажан, будем знать, 
что период украинских престижей закончился, и не будем рассчитывать на 
какие-то там перспективы» 306. 

Як бачимо, митець висловлювався, і найрадикальніше, буквально по 
всьому спектрі питань державного та політичного життя країни. І про все це 
доповідалося «по інстанціях» на саму гору. З донесень постає людина, чиє 
мислення докорінно суперечить тогочасним усталеним догмам (і справді 
«ревізував ленінізм», за словами вождя). З висловлювань Довженка постає 
людина, чиї погляди є вочевидь демократичними та ліберальними, власне 
це погляди європейського інтелектуала. За одну лишень дрібку чогось поді-
бного тисячі людей без найменших вагань відправлялися туди, куди «Макар 
телят не ганяв», і навіть значно далі. Довженко, попри пильність нагляду за 
ним, попри всі негативні санкції щодо нього (зняття з посад і т. п.) залишався 
на волі. Чому? Відповідь очевидна: Сталін, тільки його воля могла блокувати 
репресивні наміри стосовно режисера. Довженко це, вочевидь, розумів.

«Я не в обиде на Сталина и ЦК ВКП(б), где ко мне всегда хорошо отно-
сились, – зафіксовано в іншому донесенні. – Я в обиде на украинцев – люди, 
имевшие мужество в лицо Сталину подбрасывать на меня злые реплики по-
сле всего их восхищения сценарием, – эти люди не могут руководить войной 
и народом. Это мусор». І далі: «После вызова в ЦК ВКП(б) Довженко уси-
ленно работал над новыми сценариями о Мичурине и об Украине, замкнулся 
и тщательно уклонялся от встреч с украинскими работниками литературы и 
искусства. По агентурным данным, в своем новом сценарии об Украине он 
пытается (уйти) от свойственных ему националистических концепций, одна-
ко это ему удается с трудом» 307.

Новий сценарій про Україну – це, вочевидь, «Повість полум’яних літ», 
який буде поставлено Солнцевою уже після смерті автора і вийде на екрани 

306 Там само. С. 254–255.
307 З донесення секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову від 31 жовтня 1944 р. С. 56.
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1961 року (фільм покажуть на Каннському фестивалі, і постановник навіть 
удостоїться призу за кращу режисуру). А ще в 1944-му Довженко працюва-
тиме над документальною стрічкою «Перемога на Правобережній Україні 
та вигнання німецьких загарбників за межі українських радянських земель» 
(з’явиться на екранах на початку 1945-го)...

«Студия документальных фильмов, – згадувала Солнцева, – представля-
ла из себя в ту пору зрелище волнительное. Ежедневные, ежечасные прилеты 
операторов, разговоры, расспросы, удивление, горе и радость. Они прилетали 
к нам как будто из ада, с другой планеты, и их лица, опаленные боями, дымом, 
страданиями и увиденным горем, заставляли и нас мерить жизнь другою мер-
кою. <…> Каждый день операторы уезжали с нашими заданиями и с задани-
ями других режиссеров на фронт, каждый день мы ждали их возвращения. 
Многие мои товарищи не вернулись с фронта… Они погибли при разных об-
стоятельствах, как солдаты и граждане нашей страны, и я вспоминаю, что, 
давая им задание, Александр Петрович каждый раз с волнением и смятением 
смотрел на эти юношеские лица: вернется, не вернется» 308. 

Що захоплює в документальних фільмах митця, то це особлива роль автор-
ського, дикторського тексту, який нерідко суттєво збагачує зображальний ряд… 

ПОЛІТТЕХНОЛОГІЯ І «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»  
1940-х РОКІВ

Отже, без діла режисер не сидить і це, вочевидь, зумовлювало зухвалість 
його усних оцінок українських керівників. Хоча мимоволі звертаєш увагу на 
те, що подібні оцінки й настрої буквально провокуються московськими чинов-
никами. Може, саме цього вони й домагалися – аби відхрестився від України та 
українців? Це ж не вперше, щось подібне вже «прокручувалося» в 1930-ті роки.

«Сьогодні, – записує О. Довженко 11 липня 1945 року, – був у Комітеті 
в Большакова. Довідався, що на моє місце художнього керівника київської 
кіностудії (української кінематографії) Хрущов призначив бездарного чер-
гового гастролера, вигнаного з Москви М. Донського. Таким чином, – пише 
далі О. Довженко, вживаючи не надто політкоректну лексику, – правда зно-
ву запанувала на Вкраїні: кінематографія в вірних єврейських руках, і “на-
ціоналізму” українського боятись нічого. З українським “націоналізмом” 
покінчено. Бувші мої друзі по мистецтву зараз, треба думати, радіють. План 
ненависті щодо моєї особи і дискримінації перевиконано. Хтось, може, 
одержить орден Богдана Хмельницького, створеного за моєю ініціативою 
і пропозицією.

– Вы будете работать в Москве. Я не советую Вам ехать на Украину. Вас там 
так проработали, что нужно время или перемена обстоятельств. Очень поста-
рались Ваши бывшие друзья, – говорив мені Большаков. Печаль зв’ялила мене 

308 Радуга. 1997. № 2. С. 151.
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одразу так вельми, так боляче, що я не міг промовити слова. Я думав, дивля-
чись на нього: що се? Невже прикрита форма заслання? Я сказав йому: я знаю, 
що до мене краще ставляться в Москві, знаю, що вчинено зі мною на Вкраїні, 
і коли б я був звичайним виконавцем сценаріїв, постановником-режисером, 
було б мені півбіди. Але зараз в мене інший інтерес. Я хочу писати, я хочу жити 
і мушу жити серед свого народу, і особливо зараз, коли сповнилася моя мрія – 
об’єднання українського народу. Невже я не можу жити на Вкраїні? Хто мене 
вижив, кому стояв я на дорозі? Чого зрадів великий ген-ус [генералісімус, тоб-
то Сталін. – С. Т.], що саме так сталося зі мною???» (11 липня 1945 р.).

Три знаки питання на питанні, чому зрадів вождь… А пояснення, на мій 
погляд, доволі просте: Сталін, керівництво СРСР побоювалися, що лібераль-
ний дух наповнить повоєнний ефір. Донесення спецслужб стосовно О. До-
вженка засвідчували, що він був речником свобідної нації. Можна було, 
звичайно, знищити фізично, але ж чоловік, безумовно, талановитий і міг ще 
прислужитися Системі. 

Куди кращим є інший варіант – відлучити митця від України, розірвати 
його зв’язок з нею. А для цього є й відповідна політтехнологія – навіювання 
думок щодо того, ніби в усьому винні українці. Це вони, і керівництво респу-
бліки, і письменники, і всі-всі, таврують митця, ненавидять його. То ж кра-
ще йому жити і працювати в Москві – во ім’я і во благо. Уже після смерті 
О. Довженка цього погляду вперто дотримувалася і Ю. Солнцева: «Украина 
не хотела возвращения Довженко на родину» 309– ні більше, ні менше. Чи ж 
не «підспівувала» вона «політтехнологам» із Луб’янки? Дуже зручно мати 
такий засіб впливу на митця – прямісінько в нього вдома.

Звичайно, в Україні теж старалися – на всю «котушку». Збори, пленуми 
творчих спілок, партійні зібрання – на них трудящі інтелігенти слухняно тав-
рували кінорежисера за «націоналізм» та інші «ізми». Особливим завзяттям 
відзначалися Павло Тичина й Олександр Корнійчук. Порядно повівся тільки 
Максим Рильський – навіть спробував захистити режисера… Тільки ж воче-
видь виконувалися «указівки» Москви – без команди звідти вітчизняні холо-
пи не розпочали б ту канонаду.

Той самий Большаков засвідчував, що Сталін звинуватив Довженка в на-
ціоналізмі «и дал указание никакой работы Довженко в кино не давать. Когда 
я спросил А. С. Щербакова о том, что же будет делать Довженко, он ответил 
мне: “Вы что-нибудь придумайте”… Вскоре ко мне пришел А. П. Довженко. 
Я никогда не видел его таким подавленным и расстроенным. Он рассказал 
мне во всех подробностях об этом, как он выразился, страшном суде [Больша-
ков не був присутнім; “зустріч” відбувалася в неділю, керівника кіно просто 
не знайшли, за його власним свідченням. – С. Т.]. “В эти минуты я готов был 
провалиться сквозь землю”, – говорил Александр Петрович. Но больше всего 
потряс его не гнев Сталина, а отказ руководителей Украины от его сценария».

Природно, що митець запитав у керівника кіно, як йому бути. О. Довжен-
ко хотів їхати до Києва і працювати там. Тим більше, що на той момент він був 
художнім керівником кіностудії (хоча із цим була веремія в роки війни 310). 

309 Радуга. 1997. № 2. С. 151.
310 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 76–77.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



235

«Конечно, – пише Большаков, – я не мог ему рассказать о своем разговоре 
с А. С. Щербаковым. Мне, как говорится, пришлось играть с ним в “дипло-
матию”. Я ответил ему: “После всего, что случилось, Вам, Александр Петро-
вич, лучше всего на время отойти от кинематографических дел и заняться 
кинодраматургией. Как Вы знаете, у нас плохо обстоит дело со сценариями. 
Не могли бы Вы помочь нашей сценарной студии в этом деле? Я мог бы Вас 
назначить членом редколлегии студии. <…> Что же касается Вашего возв-
ращения в Киев, то, как вы понимаете, я должен этот вопрос согласовать с 
украинским руководством”».

Лукавий царедворець, Большаков точно відпрацьовував сценарій непри-
йняття Довженка в Києві – так, начебто там могли не послухати команд ін-
шого, а чи й протилежного змісту. Ніби дзвонив українським керівникам (що 
характерно, не називає, з ким говорив, на відміну від інших мемуарних епі-
зодів), ніби ті відповіли категоричною відмовою: режисера бачити в столиці 
України вони не бажають. І Довженко поволі зомбується: «Я так и знал, – за-
нотовує Большаков його коментар, – что другого ответа от них нельзя было 
ждать. Сейчас на Украине меня “прорабатывают” как националиста. В такой 
обстановке, конечно, мне было бы очень тяжело жить в Киеве. Я согласен ра-
ботать на сценарной студии». 

Звичайно, за не менш лукавим твердженням Большакова, «в эти тяжелые 
для Александра Петровича дни мы старались создать вокруг него атмосферу 
доброжелательности и не допускать никакой его травли. Время от времени он 
заходил ко мне и с горечью рассказывал о той свистопляске, которая в это вре-
мя развернулась вокруг его имени в Киеве. <…> Я тоже говорил Александру 
Петровичу, что, по моему мнению, украинское руководство перехлестывает 
через край и что у нас в Москве в кинематографической среде почти никто не 
придает большого значения истории с его сценарием».

Понад те, Довженкова документальна стрічка «Перемога на Правобереж-
ній Україні…» сподобалася «и членам Политбюро ЦК партии, смотревшими 
его вместе с И. В. Сталиным. Украинское же руководство приняло фильм хо-
лодно и продолжало держать Довженко в “изгнании”» 311. Таке враження, що 
керівництво України діє майже самостійно, має свою тверду політичну волю. 
Насправді ж, як бачимо, створюється така картинка: у Москві вас, Довженко, 
підтримують, а от на Батьківщині люто ненавидять. Ми й хотіли б по-іншому, 
але ж ті падлючі хохли…

Режисер піддавався тому впливу, одначе ж не до кінця. Його «Щоденник» 
рясніє висловлюваннями про Большакова, які засвідчують те, що він знева-
жав його, знав його справжню ціну. Записуючи, до прикладу, епізод, коли «кі-
нокомісар» у траурні дні після смерті Сталіна поїхав грати в теніс, Довжен-
ко вигукує: «Ой кому ж ми доручили улюблену нашу кінематографію, в які 
паскудні і нікчемні руки попала вона» (13 березня 1953 р.). Утім, довелося 
змиритися й навіть прийняти нав’язувану йому версію: «Пригадав усе цьку-
вання, що знав його довгі роки на своїй і не своїй землі, всю дурість і зло, 
і уявив собі, що жде мене там зараз. І мені не хочеться їхати на Україну. Мені 
не буде там життя» (запис від 27 липня 1945 р.).

311 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 69–70.
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Занотувавши зміст розмови з начальником української кінематографії 
Воскобойниковим («Є лише дві особи на світі, од яких залежить ваша подаль-
ша доля – тт. Сталін і Хрущов», 16 жовтня 1945 р.), митець раптово пригадує 
розмову, яка відбулася 1930 року з наркомом освіти Миколою Скрипником 
(почасти про це вже йшлося), який сказав, «дивлячись в очі своїм важким 
людиноненависницьким поглядом: “Що стосується ваших творчих планів, 
я скажу вам текстом із Священного писання: “господи, вкушаючи, вкусих 
мало меду и се аз помираю””. Чому я сьогодні згадую ці слова, я й сам не знаю. 
Я цілий день сьогодні думав про атомну бомбу. І здавалось мені сьогодні, що 
світ наш загине, а з ним і все наше зло» (16 жовтня 1945 р.).

Про смерть митець думає дедалі частіше. Того-таки жовтневого дня 
О. Довженко записує сон: їде він по Києву на автомобілі, що раптово пере-
кидається (доволі стійкий особистісний мотив – згадаймо поїзд, що зазнає 
катастрофи в «Арсеналі»). Потім озирається, аж «позаду мене Хрущов і ще 
якісь люде, і Бажан». Позаду! (згадаймо «Сумку дипкур’єра», де небезпека 
завжди надходить іззаду). Привітання і хрущовське – Іудине себто – цілу-
вання в губи. «І пішов од мене геть, кудись на тротуар. І з ним якась людина, 
здається, в білому. Я оглянувсь – нема ні Бажана, і – нікого. <…> І мені так 
чомусь стало тяжко на душі, що я почав плакати. Тут я прокинувсь. І коли я 
прокинувсь, мені довго ще було тяжко і смутно од спогаду свого сну, щось не-
добре зчиниться зі мною. Якусь велику біду готує мені Микита Сергійович. 
Очевидно, їм треба для чогось знищити мене» (16 жовтня 1945 р.).

Їм – це українському керівництву та українським інтелектуалам (недарма 
ж уві сні з’являється Бажан). Так що московські політтехнологи все точно 
прорахували – відтепер страх і навіть зненависть до державного й культурно-
го Києва загнано в Довженкову підсвідомість. Тільки й Москва починає вида-
ватися домовиною, бо ж смерть близько, на відстані витягнутої руки. «Я вмру 
в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю я попрошу товариша 
Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли 
серце і закопали його в рідну землю у Києві десь над Дніпром на горі. Пошли, 
доле, щастя людям на поруйнованій, скривавленій землі». І далі: «Часом мені 
здається, що я вже вмер і давно лежу в ямі, і кожна звістка з України падає 
мені на груди, як могильна земля, заступ за заступом. Що мене не тільки вже 
нема, а наче й не було ніколи» (5 листопада 1945 р.).

Так буде тривати довго. Ось ще один типовий для середини 1940-х ро-
ків щоденниковий запис: «Не сплю. Мене з’їдає туга по Вкраїні. <…> Скоро 
одвезуть мене на мою рідну Україну. Жалько мені Юлю [Солнцеву. – С. Т.]. 
Жалько покидать вірну дорогу душу на загибель і поневіряння серед вовків» 
(14 червня 1946 р.). Так, «вовки» скрізь, і тут вони, у столиці, де отаборився 
великий Сталін. І лягають на папір рядки про погублене життя в кінематогра-
фі, що заповнений «пройдисвітами поверховими в виробництві, а керує ним 
купа мертвоголових убогих чиновників, очолених мікро-Б. [Большаковим. – 
С. Т.]. У нас кіномистецтво не демократичне. Воно придворне. <…> Я не знаю 
нічого в світі і не читав нічого і не чув нічого дурнішого, ніж державні мето-
ди і практика виробництва кінокартин в нашій великій країні. Я марно загу-
бив своє життя. Дев’яносто відсотків моїх сил кращих, часу пішло в повітря, 
в ніщо в руках кретинів» (10 січня 1946 р.). 
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РУЇНА-УКРАЇНА

«ЦЕ БУЛА Б КНИГА ДЛЯ ВСІХ ГРЯДУЩИХ  
НАЩАДКІВ НАШИХ...»

«Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині <…>
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені»
(Тарас Шевченко, 1847 р.).
 
«Мені однаково уже, коли і що і хто 
про мене скаже. Чи буде жити моє 
ім’я, творця українського кіно, чи 
ні. Мені байдуже <…>. Я не хочу 
жити краще свого народу» 
(О. Довженко. Щоденникові записи, 
2 липня 1942 р.).

Аби глибше зрозуміти сутність того, що сталося з Довженком, повернемось 
на кілька років назад, коли він, ще не втрапивши в опалу (тим тяжчу для ньо-
го, що його було фактично відлучено від участі в державному та громадському 
житті, до чого він звик), намагався осмислити те, що відбулося в долі України і 
його власній. Власне, в «Україні в огні» і було представлено деякий попередній 
підсумок: образ державного устрою, котрий протиставив себе народному орга-
нічному тілу, самій Природі – життя взагалі і людського зокрема. Цей мотив 
точно вловив і Сталін, і його ідеологічні «штабісти», в арсеналі яких не зна-
йшлося інших засобів, окрім тріскучих фраз про «здобутки» соціалістичного 
державного устрою під керівництвом доблесної партії більшовиків.

Війна показала, що новітня держава практично повністю позбавлена гу-
манітарного інстинкту – людське життя не входило до ціннісної шкали, що 
усталилася в мізках державних мужів у 30-ті роки. Власне, не сказати б, що 
Довженко і до війни був таким собі рожевим мрійником, він бачив багато що 
з вад нового ладу і нових держиморд. Та, усе ж, трагедія першого року війни 
радикалізувала його погляди.

На кіно як сектор державного впливу на народні маси в тому числі. Ха-
рактерний приклад – Довженків лист Юлії Солнцевій, датований 6 липня 
1942 року. У той момент режисер перебував у діючій армії, працюючи в редак-
ції армійської газети (він повідомляє свою адресу: «Полевая почта, 28, редак-
ция газеты “Красная армия”, мне»). Пишучи статті та оповідання, Довженко 
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гостріше відчув ту свободу, якої позбавлена людина, вкручена у фабричний 
кіноконвейєр. Свободу і щодо контакту із читачем, на шляху до якого було, 
усе ж, менше перепон. Ілюзія? Значною мірою – так. А все ж, у митця наро-
джується бажання залишити найіндустріальніше з мистецтв…

«Я, Юля, – пише він, – решил твердо не возвращаться в кино при Больша-
кове – Ромме [Михайло Ромм, відомий кінорежисер, упродовж 1940–1943 рр. 
займав посаду художнього керівника Головного управління з виробництва ху-
дожніх фільмів Комітету у справах кінематографії. – С. Т.] – Линийчуке [на 
той час був директором Київської кіностудії. – С. Т.], если это даже оконча-
тельно разорит и погубит мою жизнь. Я не хочу и не могу выносить унижения 
этих мелких ничтожеств и мерзавцев. А самое главное, я не могу уйти из армии 
и не хочу. Я должен быть в ней, и ты, надеюсь, это понимаешь. Особенно сей-
час, когда дела наши здесь <…> плохи и тяжелы, когда мы снова отступаем, 
уже в донские степи, когда народ украинский в ярме и в неволе вымирает, рас-
хищается, насилуется и повис над гибельною бездной <…>. Я уже получаю с 
передовых позиций письма. Командиры пишут, чтобы я побольше им писал, 
т. к. они любят мои статьи за правду, науку и “художественность”. Это, Юля, 
сегодня куда больше и важнее савченковских картинок [маються на увазі філь-
ми режисера Ігоря Савченка, до творчості якого Довженко ставився загалом 
іронічно. – С. Т.] и всей Алма-Аты [туди було перебазовано кілька кіностудій. – 
С. Т.]. <…> Большакову я о своем поступке не писал. Не поднимается рука. Но 
в ЦК ВКП(б) я сообщу о всех причинах моего ухода из кино, и о моей работе, 
и о планах. Я поступил честно как советский гражданин в страшную годину 
жизни своего государства и народа. У меня чистая совесть и сознание. А кинос-
лава мне не нужна, уже я сыт ею. Мне нужна трагедия моего народа и хоть то 
немногое, что я смогу сделать и делаю для помощи ему» 312. 

Як ми знаємо, у кіно Довженко, усе ж, повернувся. Знаємо і про те, якою 
драмою обернулося це для нього. Одначе подумаймо про інше: розчаруван-
ня те було не просто в кінематографі і людях, які керували ним, а загалом 
індустріальними методами перебудови життя. Те, що раніше Довженко зага-
лом підтримував: згадаймо й «Івана», й «Аероград», і загальну спрямованість 
його мислення – людину природи мусить витіснити людина, що пропонує, 
нав’язує навіть тій природі свої закони існування. Нині ж саме кіно, як вид 
мистецтва, викликає огиду…

«Я – кінорежисер, – записує митець у щоденнику 4 березня 1945 року. – 
За все своє творче життя я не бачив ні одної своєї картини в хорошому кі-
нотеатрі, на хорошому, справжньому екрані, видрукуваної на хорошій плівці 
кваліфікованими лаборантами.

Кінотеатри жалюгідні, екрани подібні до поштових марок, маленькі, як пра-
вило, скрізь і нікому на думку не спаде, що екрани можуть бути великими і 
враження від картини зовсім іншим – величним і прекрасним. Звук амораль-
ний і аморальна обробка плівки, брудної, з миготінням “брильянтів”, засвічена 
і вбога». І далі: «На мене находив завжди гнітючий сум при одній лише думці 
про перегляд картини. Вона скрізь і завжди була гіршою, ніж я уявляв її і тво-
рив. І се було одним з нещасть мого життя. Я був мученик в результатах своєї 

312 Неопубліковані листи Олександра Довженка. Дніпро. 1994. № 9–10. С. 26–27.
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творчості. Я ні рази не мав насолоди <…>. І чим далі, тим все більш перекону-
юсь, що 20 років кращого свого життя потратив я марно. Щоб я міг створити!».

Розпачливий зойк – пропало життя… Рефлексія маргінала, а саме чимось 
подібним починає відчувати себе Довженко, котрий досі значно частіше почу-
вався пророком, лідером, людиною, що творила історію, ба навіть підганяла її 
на крутих поворотах. І от – велетенський катаклізм, і він спершу сам хоче за-
лишити кіно, а потім, уже в примусовому порядку, його життя в кінематографі 
набуває маргінального статусу. А чому? Бо, по суті справи, він відмовився від 
ідеї, яку сам же й сповідував, про державність мистецтва, яке відтак набувало 
і владних форм, формувало свідомість мас, виправляючи їх і спрямовуючи у 
«правильному» напрямі. Він захотів піти в народ, бути з ним у час його най-
більшої трагедії. Він захотів, зрештою, зрозуміти, у чому сутність тієї трагедії?

Довженківcькі щоденникові записи – протокол пошуку відповіді на поді-
бні питання. Дещо узагальнюючи, позицію митця можна сформулювати так: 
програш у війні, увесь отой відступ перших місяців визначався, головним 
чином, азіатчиною способу народного життя. Почасти про це вже йшлося 
вище… У певному сенсі Довженко виступає тут як мислитель цілком проза-
хідний, проєвропейський. Саме в ті дні, коли митець написав цитованого лис-
та дружині, у щоденнику з’являється запис: «Найкращим наочним прилад-
дям німецької контрпропаганди у своїх частинах є зовнішній вигляд наших 
людей, наші хати, двори, долівки, нужники, сільрада, церковні руїни, мухи, 
бруд, одним словом, все те, що викликає почуття жаху у європейської люди-
ни і чого наші великі правителі і їх великоміські підлабузники, самобрехи не 
бачать і не хотять бачити через одірваність од народу і через одірваність від 
сучасного рівня пересічного європейського укладу речей» (2 липня 1942 р.).

Отже, Довженко пропонує поглянути на хід війни і причини поразок у 
ній не через недохопи в організації власне військової справи, а як поразку 
культурного облаштування народного життя. А культура вимірюється не 
тільки і не стільки кількістю бібліотек і прочитаних книг, стільки тим, якою 
є сама якість повсякденного, рутинного існування. «Якість війни, – записує 
Довженко 6 липня 1942 року, – це якість організації суспільства, народу. Вся 
наша фальш, вся тупість, все безм’язе і безмозгле ледарство, увесь наш псев-
додемократизм, перемішаний з сатрапством, – все вилізає боком і котить нас, 
як перекотиполе по степах, по степах, по пустелях. І над всім цим – “Ми побе-
дім!”. Звичайно, “победім”. Але ми <…> в кінці кінців самі переможені ходом 
історії і економічних кон’юнктур».

Як бачимо, Довженко говорить про поразку не військову – на полі бою 
СРСР, зрештою, виграв. Мовилося про поєдинок цивілізацій і характер нашої 
поразки, її причини були для нього гранично зрозумілими. «Антикультурний 
стиль життя нашого народу – антикультурний стиль війни. Відсталий стан 
життя породив відсталий стиль війни» (там само). Уже тоді митцеві було зро-
зуміло, що цей діагноз не буде залежати од воєнного підсумку глобального 
поєдинку. Ми програли й, відтак, мусили думати про те, що ж треба змінити в 
самій структурі, у самому облаштуванні свого життя.

За кілька днів – запис про академіка М. Крилова, котрий ще на початку 
війни якось прибіг з вигуком «Війна програна…». – Чому? – «Зонтик у мене 
вкрали. В академічній їдальні. В перший же день. Олександр Петрович, го-
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лубчик мій, суспільство, в якому в час початку війни можуть бути подібні 
явища, не може перемогти, не може!». Посутньо, це майже те саме, що гово-
рить професор Преображенський у «Собачому серці» Михайла Булгакова: 
«Розруха в головах…».

В іншому місці: «Ми раби. Ми тепер загинули. Загинула вся Україна» 
(31 травня 1942 р.). І значною мірою погибель ця закладена в генетичному 
коді культури, а точніше, – у тому місці, де вона мала б бути. Там – суцільні 
тобі розриви, пустоти, які й не дозволяють виткатися живому тілу народному. 
А письменник, котрий би мав творити тексти, що виконують роль культурно-
го єднання, сам бідний й убогий духовно. «Ніколи письменник не був, по суті 
кажучи, таким одірваним од народу, таким байдужим до нього, таким кабінет-
но-дачно-прийомним, як зараз. Письменник знелюднів. Він винен у цьому і 
винна влада, що не подбала про іншу його роль. Письменник перестав бути 
учителем народу» (27 червня 1942 р.).

Із самим учителем, з інститутом шкільництва загалом, – так само. «Перше, 
що треба зразу ж після війни категорично змінити, – це всю систему шкіль-
ного і дошкільного виховання <…>. Прибитий, неінтелігентний учитель – це 
величезне зло нашого народу <…>. Скучно і трудно, і сумно від нашої неви-
хованості. Глибоко переконаний, що це є одна з причин, чому у нас так багато 
зрад і одружень наших дівчат з німцями» (28 червня 1942 р.).

Останнє є, на думку Довженка, проявом «відсутності громадянської гід-
ності, гордості, національної охайності і мужності, якої, я глибоко перекона-
ний, нема в інших поневолених країнах, це наша дорога розплата за нікчемне, 
погане виховання молоді, за хамську образу виховання дівчини, за нехтуван-
ня жіночої природи, за неповагу до неї, за грубість, за позбавлення смаку, мод, 
елегантності, хороших манер і за відсутність безлічі того, що зробило наших 
жінок і дівчат, їхнє життя скучним і безбарвним. Це розплата також і за не-
хтування гордості й індивідуальної висоти» (29 червня 1942 р.).

Коротше кажучи, причиною страшних катаклізмів є передусім ігнору-
вання особливостей формування особистості в її національній, культурній і 
статевій ідентичності. І – відмова від традиційних форм підготовки – не тіль-
ки професійної, а й власне культурної – військових. «Пригадується, царська 
армія билася краще, – пише Довженко 3 червня 1942 року. – Була краща дис-
ципліна, краща виучка, і було щось вічне, високе, всім дороге і доступне – 
віра і батьківщина. Билися за бога і за матінку Росію. Зараз бога нема. Росія 
класова, все, що виучене, – сприйняте розумом, почуття викорчувані, і душа 
стала дірява у людини». 

Споконвічні форми виховання людини зламано, а натомість постає щось 
дике й безкультурне. І на місце релігії ніщо не стало, окрім портретів Сталі-
на та Будьоного з Ворошиловим. Бюрократичний апарат – це здебільшого 
«шкурники і мізерні флюгери партійні і безпартійні, яким ніколи не було діла 
до народу, для яких народ існував завжди, як прислуга, як клас, як мужики» 
(там само). І де ж місце і якою мусить бути роль художника? «Буду до смер-
ті <…> творити Ленінове діло, – з несподіваним, у даному разі, пафосом пише 
Довженко, – <…> як би не компрометували його дурноголові наші партійні і 
безпартійні варвари, спекулянти і дурні <…>. Хай я буду бідний, хай скажені-
тиму від падлюк і лжекомуністів, народ – все» (там само).
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«Я ПОКИНУВ КІНО І ПОЇХАВ ВИЗВОЛЯТИ УКРАЇНУ…»

Народ – це все, задля нього варто випасти з обойми державних пройдис-
вітів, аби спробувати сформувати його точку зору на світ і його потреби в 
реформуванні культурного всесвіту. Так належить, на мій погляд, розуміти 
наміри Довженка щодо його подальшого буття як художника. Обертаючись 
назад і заново переосмислюючи своє професіональне життя, митець конста-
тує: «Я ненавидів другорядність і боровся з нею скрізь. Я був добрим учи-
телем, добрим сценаристом, добрим публіцистом і першокласним кінорежи-
сером <…>. Почну працювати, як слуга свого народу і його художник. Про 
нього я мушу думати, йому віддати всі рештки сил і серед нього умерти тихо» 
(6 липня 1942 р.).

Контекст цього запису в чомусь комічний: Довженко ображений тим, що 
він усе ще має звання інтенданта другого рангу. Таким чином, обурюється він: 
«…я пересвідчився, що я зробив для радянської культури вдвоє менше, ніж Ван-
да Василевська чи Бажан і навіть на одну шпалу менш, ніж Браун, Троскунів 
чи Сава Голованівський і поет Долматовський» (3 червня 1942 р.). Іронічний 
погляд на ближнє оточення – усіх тих «списувачів бомаг», письменників і пар-
тійних бюрократів – постійно присутній у щоденнику. Всі вони – люди міста і 
протистоїть їм народ, котрий живе в селі. «Дурість моя в тім, що я увесь час за-
бував, що більшість міських людей – це дурні і убогенькі. Я занадто високо ніс 
у серці поняття “комуніст”. Інакше кажучи, надто вписувався сам у той міський 
“зоопарк”, а відтепер прагнеться іншого – вернутися в народ, у сільське патрі-
архальне середовище, знову стати його частиною. Себто ніби здобути наново 
колишню ідентифікацію з народом, з якого вийшов колись». 

Між народом і партійним, письменницьким чи військовим істеблішмен-
том – прірва. Довженко не втомлюється фіксувати нові й нові ознаки того. 
«Сьогодні, – записує він 11 червня 1942 р., – за сніданком розповів я генералу 
артилерії N про селян України. Як їх катують і розстрілюють нещадно німці. 
Як орють вони на полі, запрягаючи один одного, як варять самогон і, граючи 
в карти, п’ють, немов ховають себе заживо у рабстві.

– Да, – сказав мені генерал і вирішив блиснути своєю ерудицією. – Когда-
то были люмпены. Все они пили, дебоширили вопреки всему. Так, как сейчас 
крестьяне…

– Совершенно верно, – підхопили тут же два невдачливі підполковники.
Я нічого не сказав. Я подумав: боже, яка я жахлива людина. Я вже з гене-

ралами не згоден, немов вони якісь кретини, чи що».
А ось образок із журналіста, колеги по роботі, по редакції: «поетик Долма-

товський». «Мені противно дивитися на це самозакохане дурне і сліпе г…о 
собаче. Боже, і таких багато, ще ж мнить себе мізком, сіллю землі» (16 червня 
1942 р.).

І відтак: «…в газеті нема чогось найголовнішого. В ній нема народності, 
нема серця людського народного, що підноситься зараз до великих вершин 
героїзму, що страждає, мучиться, стогне, помиляється, проклинає часом усе 
на світі і терпить, терпить, терпить і надіється» (25 червня 1942 р.).
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А загалом ідеться про налаштування нових принципів творчої поведінки, 
яка дозволить написати твори (про кіно не йшлося в той момент), що роз-
криють світобачення та глибинну філософію народного життя. Плани і ко-
регуються відповідно: «Коли б мені вистачило сили написати “Міру життя”, 
“Народ безсмертний” і “Над Дніпром” – три п’єси про життя українського 
народу і про його культуру [і про культуру!! – С. Т.], я вважав би себе люди-
ною, що чесно виповнила своє життя. Для цього потрібно півтора-два роки» 
(17 червня 1942 р.).

А як мусить змінитися саме життя? За Довженком, слід робити конкретні 
кроки в напрямі досягнення національної ідентичності, що й дозволить під-
вищити градус патріотизму. «Попрошу М. С. [М. С. Хрущова. – С. Т.] орга-
нізувати Українську армію, бодай Український корпус червоного козацтва 
“Запорізьку Січ֨” зі зразковою політчастиною і видатними, заслуженими ка-
драми. Яке б велике це мало значення політичне, яке сильне враження спра-
вило б це на народ під час наступу» (30 червня 1942 р.).

Ні, не проходили такі пропозиції. І Довженкова душа, знову й знову, 
огортається смутком. Ніби ж народ український, нарешті, об’єднався, та зно-
ву нещадні удари долі. «Ми є і нас нема. Де ми?» – запитує митець. Щодо 
кіно – повна ясність у чиновників: «“Зараз України нема! Українські кадри 
кінематографії нам не потрібні. Хай б’ються. Відвоюєм Україну, тоді знову 
будем займатися”, – рече черговий ублюдок із Гнездниковського провулка» 
[московська адреса Державного комітету з кінематографії. – С. Т.]. Це запис 
від 2 липня 1942 року. Що мав відповісти митець на такі слова? «Я не відповів 
нічого. Я кинув сам кіно і поїхав визволяти Україну».

І того ж дня в щоденнику: «На фронті. Може, я той лев, що прийшов уми-
рати в пустелю, може, Дон Кіхот. Мені однаково уже, коли і що, і хто про мене 
скаже. Чи буде жити моє ім’я, творця українського кіно, чи ні. Мені байду-
же <…>. Я не хочу жити краще свого народу, я не можу і не хочу жити і бачити 
нищення, конання мого народу. Я хочу розділити його долю цілком, ущерть 
і без оглядки». 

Сумніватися в щирості Довженкових слів не доводиться. Хоча, звісно, тут 
спрацьовує певна традиція ідентифікування інтелігента з народом, відома ще 
зі знаменитих «ходінь у народ» упродовж ХІХ ст. Хто ж не мріяв постраж-
дати за народ, і хто не хотів розчинитися в ньому? Ідеалізуючи чесноти того 
народу, виставляючи його як ідеальне природне середовище. Знамените ще із 
часів Жана Жака Руссо прагнення повернутися в природу і трансформувало-
ся в бажання бачити в народі ту саму Природу…

Довженкове споглядання насильства над народом і зумовило його за-
хист цінностей народного життя, а відтак і жорстку критику антиприродної 
міської цивілізації, що виховала у своєму лоні людину, наскрізь фальшиву, 
безкультурну й духовно вбогу, навіть коли це ніби інтелектуал за визначен-
ням, за професіональним статусом. Зате саме ці людці і роблять історію, 
залишаючи власне народ за її дужками. Остання теза випрозорюється у ви-
словлюваннях митця все частіше – народ, попри всю фальш чільних гасел 
Сталінського режиму, є страждальцем, знаряддям політики, одначе аж ніяк 
не її суб’єктом. Це визначає і самі задуми власне художніх творів. «Ах, коли 
б вистачило мені сили й часу, написав би я роман про визволення Західної 
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України, про возз’єднання наших народів і про все, що з цього вийшло, що 
говорили і говорять, кому влетіло. І як народ український фактично був тут 
ні при чім [курсив мій. – С. Т.]. <…> Це була б книга для всіх грядущих на-
щадків наших – реквієм народу, коли присуджено йому вмерти в цім, двад-
цятому, сторіччі, чи кормча книга для борців, що вірять у життя і роблять 
його» (2 липня 1942 р.). 

І того ж дня в щоденнику з’являється думка прямо протилежного зміс-
ту. «В чомусь самому дорогому і важливому ми, українці, безумовно, є народ 
другорядний, поганий і нікчемний. Ми дурний народ і невеликий, ми народ 
безцвітний, наша немов один до одного непошана, наша відсутність солідар-
ності і взаємопідтримки, наше наплювательство на свою долю і долю своєї 
культури абсолютно разючі і об’єктивно абсолютно не викликаючі до себе ні 
в кого добрих почуттів, бо ми їх не заслуговуємо. Вся наша нечулість, боягуз-
ництво наше, зрадництво і пілатство, і грубість, і дурість під час всієї історії 
возз’єднання Східної і Західної України є, по суті кажучи, цілковитим зви-
нувачувальним актом, є чимось, чого історія не повинна нам простити, є чи-
мось, за що людство повинно нас презирати, якщо б воно, людство, думало 
про нас».

Народ гине, і це трагедія – зовсім не вселенська (людство не помічає при-
сутності того народу на історичній сцені), а всього лишень приватна. У тому 
сенсі, що вона є фактором життя одного митця – принаймні таким є самовід-
чуття Довженка. Ця трагедія справді не помічається ніким, вона не є чимось 
значимим в існуючій ціннісній вертикалі – чим далі, тим прикріше усвідом-
лювати митцеві цю думку. Цивілізацію витворено в такий спосіб, що поміча-
ється присутність тільки тих, хто себе окреслив, «врубав» у світовий простір. 
А ми, виходить, «народ безцвітний», ми самі стільки разів плювали на свою 
долю, що останньої просто не існує. Ситуацію може змінити тільки спаси-
тельний жест пророка… Так було в ХІХ ст., коли цю місію здійснив Тарас 
Шевченко. У ХХ-му її покладає на себе Олександр Довженко. Тільки через 
нього народ український може дістати долю – як щось окреслене у світових 
обширах, як щось виразне. А що стосується літературних текстів, то є потреба 
в українському Євангелії, книзі, що випрозорить історичну і духовну Долю 
України й українців.

Довженко-митець мав свою долю, свою історичну «походочку» (згадаймо 
Прогульника з «Івана»). Він і кинув її на олтар служіння своєму народові, 
жахнувшись самій можливості його повної загибелі. Тільки кому це вияви-
лося потрібним? Сталіну, державній владі більшовицької імперії? Історія з 
«Україною в огні» дає ясну відповідь на це питання. Керівництву України, її 
інтелігенції? О, тільки в історичній перспективі… Народу українському? Так 
він і досі не поцінував подвиг режисера. Бо ж досі не зумів ідентифікувати 
себе в часі й просторі.

І тоді, посеред воєнного лихоліття, смертей і великої печалі, у Довженка 
народжуються точні визначення: «У нас [тобто українців. – С. Т.] абсолютно 
нема правильного проектування себе в оточенні дійсності і історії. У нас не 
державна, не національна і не народна психіка. У нас нема справжнього по-
чуття гідності, і поняття особистої свободи існує у нас, як щось індивідуаліс-
тичне, анархічне, як поняття волі (звідси індивідуалізм і атаманство), а не як 
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народно-державне розуміння (марксівське) свободи, як усвідомлення необ-
хідності. Ми – вічні парубки. А Україна наша – вічна вдова.

Ми удовині діти» (2 липня 1942 р.).
Удовині – тобто безталанні. 
Отже, у реальності є так. У колективній реальності. 
Одначе є ще реальність особистісна, реальність окремо взятого митця. 

Який витворює свою, власну, планету «Народ», з якою себе й ідентифікує в 
підсумку. І в нього «правильне проектування себе» в історії, у дійсності як та-
кій. Правильне проектування – це і є витворення власної долі. Подумки звер-
таючись до загиблих українців, Довженко пише: «Не судилося нам розцвісти 
у житті. Все у нас було для цього – і земля добра, і багатства, і люди чесні, 
і трудящі, і здорові, і красиві. Всім узяли – не вистачило тільки доброї долі. 
Погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія» (12 липня 
1942 р.).

Якою ж, за таких умов, є роль мистецтва, слова в першу чергу? Бо Довжен-
ко в ці дні мислить себе-таки поза кінематографом – як літератор. А його нові 
колеги – здебільшого «некультурні і душевноубогі», настільки, що лишається 
навіть пожаліти вождя: «Бідний Сталін, як йому важко, нещасному, в оточен-
ні оцих холодних партачів і лакиз, і дилетантів» (там само). Протиставлен-
ня, опозиція «народ – чиновна братія» зберігається. Постійною лишається й 
констатація того, що «письменник знелюднів», що він страшенно далеко від 
народу – майже за класичною в ті часи формулою.

Що мусить зробити митець за такого стану речей? Яку форму письма, 
форму послання людям випружити із себе? Невипадково, що чи не найак-
тивніше у дні, години, хвилини Довженко пише саме щоденник – у жанрі 
особистісному, приватному, який не передбачає прямого зв’язку із читачем. 
І саме в щоденникових текстах і народжуються живі спостереження, образки 
з натури чи помисленого і нафантазованого, що стане потім основою не одно-
го твору (досить порівняти щоденник і ту саму «Україну в огні», аби це по-
бачити). Думки й емоції, які не мають епічного замаху, епічної енергетики, як 
це було звично для колишнього Довженка. Нині саме особистісне і дозволяє 
виникати формотворчій енергії…

КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОГО МЕСІЇ, 
АБО «ПЕРЕД ЦИМ Я СКАЗАВ ЇМ, ЯК ТРЕБА ЖИТИ…»

Утім, таке вже бувало – досить згадати листи до Олени Чернової. Тепер 
ось щоденникові записи так само є засобом опредмечення небачених і, до-
дамо, незаконних за обставин тогочасного життя мислеобразів. «Учора, – і це 
знов-таки, запис одного дня, 12 липня 1942-го, – над Старим Хопром, під 
стогом лежачи, багато думав про неможливе. Придумав ціле утопічне опо-
відання. Здавалося все таким вірогідним, таким доцільним і мудрим, стільки 
людяного і абсолютно фактично можливого, але того, чого ніколи не буде. 
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Що я ніколи цього не забуду. Я за дві години прожив сто літ. Потім я помер. 
Я увійшов у вогонь і згорів. Я попросив людей взяти потроху попелу з мого 
вогнища. Перед цим я сказав їм, як треба жити. Ніхто не плакав по мені, такий 
я був старий. Люди дивились на мій вогонь і в самих себе. Я научив їх жити, 
бути людьми. Це не був повітряний палац дурня. О ні! Це була фантазія чис-
та, безпретензійна і людяна, як висока духовна вправа. Я не забуду її. Я ще 
вернусь до неї».

Такий собі потік свідомості Пророка. Єдино можливий спосіб його літе-
ратурної фіксації – щоденниковий. Одначе ж і справді: особистий Щоденник 
виростає до явища сакрального порядку. Певне духовне марево, ось ця фанта-
зія. «Я ще повернусь до неї. Я запишу її як сон, як лист до т. Сталіна, як опо-
відь життя» (12 липня 1942 р.). Звичайно, текст подібного духовного штибу 
належить адресувати верховному гуру. Він отримає його – бодай у вигляді 
сну, чогось ірреального. У сні з’являється  ще один «вождь народів»: «Сьогод-
ні мені снилось, що в якійсь грі я вбив Гітлера» (13 липня 1942 р.).

Нагадаємо, у ці дні Довженко перебуває в діючій армії, на фронті, де 
складається жахливе, катастрофічне становище. Знову відступ радянських 
військ. «Торік, – записує митець 14 липня, – при відступі населення плакало, 
приказуючи: “На кого ж ви нас покидаєте?” Зараз знову відступаєм. Насе-
лення ненавидить нас просто за те, що не вміємо захищати його, не вміємо 
битися, боїмося смерті. Зараз мені чомусь навіть не шкода. Обоє рябоє – і на-
селення, і ми. Всі однаково з убогенькими душевними габаритами. Міщанин 
на міщанині».

«Обоє – рябоє…». Довженко не вживає слова «еліта», але, посутньо, мова 
про неї – та ж вона «народна», «вишлі ми всє із народа, дєті сєм’ї трудовой»…

І поряд фіксація подробиць стану здоров’я: «Важко мені жити. Болить, пе-
ревертається у грудях серце, то завмирає, то кольне, то якось важко вибухає. 
Все-таки це життя не по мені вже. Важко».

І далі суто практичне міркування: «По дорозі запустіння. Треба провести 
закон, щоб колгоспи частину хліба обмолочували ціпами, щоб була солома 
для покрівлі. Інакше ми скоро будемо страшними зовсім. Нічим крити хат у 
хлібній країні. Хіба це не дивно?» 

Коротко прописуються реальні історії. Скажімо, про те, як троє пішли до 
батьків одного з бійців у селі, одначе здрейфили й повернули назад. А їх су-
дили, затим відрядили на фронт. Там вони воювали, і непогано, один устиг 
загинути. Аж тут судові інстанції добралися до них знову… (14 липня 1942 р.).

Або про те, як з полону утік боєць, «прикинувшись шпиком. Як не сказав 
він нікому про це. Бився. Був нагороджений орденом за геройство, був двічі 
поранений і раз, лежачи в шпиталі, під час читання однієї статті, сказав: “І я 
ж був такий, отак утік, тільки що нікому не сказав нікому, кому воно, ду-
мав я, потрібно”». На нього донесли, заарештували і, зрештою, розстріляли. 
«Цей факт кричить до неба на цілий світ. Він є та кісточка, що по ній ви-
дно кістяк звіра. Страшно! Страшно згадувати… Неповторний ніде в світі» 
(22 липня 1942 р.).

Таких історій чимало. Промацуючи «кістяк звіра», Довженко ніби вгадує 
сюжети, що визначать кіно та літературу про війну майбутніх десятиліть. До-
сить згадати хоча б фільми російських режисерів Андрія Тарковського (пере-
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дусім «Іванове дитинство», позначене впливом поетики Довженка), Олексія 
Германа («Перевірка на дорогах») та Довженкової учениці Лариси Шепіть-
ко («Сходження / Восхождение»), фільм українця Володимира Денисенка 
(почасти його можна вважати учнем Довженка) «Совість», стрічку Дмитра 
Месхієва «Свої» з Богданом Ступкою в головній ролі, прозу Олеся Гончара 
(оповідання «За мить щастя»), Василя Бикова, Віктора Астаф’єва. Твори, де в 
основу часто кладуться ситуації екзистенційні за своєю світоглядною приро-
дою, де психологічна складність персонажів не дозволяє спрощувати драма-
тичну складову історичних катаклізмів. Те, що ми й бачимо в щоденниковому 
письмі Довженка.

До речі, екзистенціалізм як певний напрям філософського осмислення 
буття виникає, як відомо, у часи війн і тотальних криз ХХ ст. Відтак його 
й називають іноді «філософією кризи». Основним предметом пізнання, 
осмислення тут є не психологічний стан індивідуума чи якогось колектив-
ного цілого, не суб’єктивний параметр, а те, що даною філософською мовою 
визначається як «буття-у-світі», як існування чи екзистенція. Характерною 
для екзистенціалізму (скажімо, для Мартіна Хайдеггера) є і визначення пев-
них модусів (властивостей) людського існування. Причому значна частина їх 
(страх, совість, рішучість, любов…) визначаються через смерть.

Суттєвою, як відомо, для екзистенціалізму є мислеобраз «пограничної 
ситуації», за якої людина вбачає в екзистенції справжню, корінну особли-
вість свого єства. Погодьмось, у цьому сенсі Довженкова філософія існуван-
ня України та українців на краю безодні викликає чималий інтерес. Досі цей 
інтерес відчутно гальмувався недостатньою увагою до самого тексту щоден-
ника як документа, що промовляє не тільки про речі конкретно-історичного, 
біографічного, а й світоглядного, навіть філософського характеру, а також по-
літизацією, а разом і вульгаризацією творчої спадщини Довженка.

Ще раз нагадую: усе це записи літа 1942-го року, коли Червону армію спіт-
кав ряд великих воєнних невдач, коли війська остаточно залишили Україну 
(«вся Україна уже в німецькому ярмі. Вигнані ми і «ничего больше не надо. 
Украины нет», як віщав Ванька з Гнєздніковського провулка [йдеться про 
Івана Большакова, керівника кінематографії. – С. Т.]» – запис від 22 липня). 
На цьому тлі Довженко прагне узріти коріння, причини того, що відбувалося. 
Зокрема, і погіршення професіоналізму управлінських кадрів, що познача-
ється на всьому: «Спрощенство обнялося з простотою. Ми дегенеруємо, не 
помічаючи цього самі. Бідний, убогий, многостраждальний мій народе, який 
ти нещасливий. Ведуть тебе поводирі» (3 серпня 1942 р.). Чи не цитата зі 
знаменитого полотна Брейгеля: вервечка сліпих… І – знову ж про філософію 
державного облаштування: «Багата держава, яку утворюють бідні люди, – аб-
сурд! Держава не може будувати свій добробут на бідності і обдертості своїх 
громадян» (7 серпня 1942 р.).

І майже сюрреалістичне, ніби з кінця 1920-х: «По тротуару ходять люди. 
Ні одного гарного обличчя, ні одного привітного виразу, ні одної стрункої чіт-
кої фігури. Обдерті старі і молоді ходять без будь-яких знаків людської гід-
ності в позах. Вони нагадують муляжі чи розхлябані потвори. Вигляд такий, 
неначе у них вийнято мозок» (7 серпня). Це погляд кінематографіста – спон-
танний і безпощадний. Знов-таки, коли говорити мовою філософії екзистен-
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ціалізму, то йдеться про відтворення одного зі станів людського існування 
через смерть (багато що, і навіть власне життя, прозирається через неї), через 
небуття. Бо перед нами постаті, з яких викачано повітря, живі соки життя 
(«муляжі», «потвори» без мозку, без гідності).

Звісно, не йдеться про якусь причетність Довженка до філософії екзис-
тенціалізму, попри спокусу надати йому подібний статус. Мова про певні 
світоглядні рими в осмисленні світових, національних та власне людських 
трагедій середини ХХ ст. І найбільше таких римувань надибуємо саме в що-
денникових текстах митця. Насамперед у художніх, образних сегментах (як 
це було в щойно цитованому образкові). Бо, скажімо, того ж дня, 7 серпня, чи-
таємо дещо прямо протилежне: «Багато-багато добрих людей у нас, і хочеться 
самому до самої смерті творити для них добро. <…> Багато добра закладено 
у нашому народі».

9 серпня 1942 року Довженко приїздить до Москви («Три дні в дорозі. Бо-
лить серце»). Так багато накопичилося ідей щодо реформування суспільного 
та державного життя, що прагнеться донести їх до самої гори: «Отже, напишу 
обов’язково і надішлю т. Сталіну». Аби дав санкцію ось цим несанкціонова-
ним думкам і мислеобразам, і «хай тоді друкують і задумуються хоч трохи, 
хай зляться, лаються, аби не мовчали і не шепталися по темних кутках роз-
двоєної душі» (14 серпня).

Чим закінчилося спілкування з товаришем Сталіним, ми знаємо нині над-
то добре. І хоча поки далеко до «України в огні» і всього, що сталося з До-
вженком на рубежі 1943–1944 років, одначе одно пише про своє одіозне ста-
новище «підозрілої неповноцінної людини серед свого народу», становище, 
яке зробило його «життя важким, сумним і нещасним». І з проникливістю, 
гідною, попри все, подиву, він пророкує, що опісля перемоги над німецьким 
фашизмом «ми забудемо своє страшне, безсоромне і огидне безладдя <…> і, 
випнувши груди, на кістках мільйонів погублених нами наших людей будемо 
вірити, і хвастатись, і підводити під усе вигідну діалектичну причинну базу, і 
буде все у нас по-старому, бо ми ж бо самі є давно вже не нові. Інерція висить 
на нас, як хвіст у крокодила, і двоєдушність, і брехолюбіє, і величезна відсут-
ність смаку, і підлабузництво потворне» (14 серпня 1942 р.). Чи ж скаже хто, 
що й нині не висить на нас отой «крокодилячий» хвіст, і, попри всі клятви й 
гасла, ми хоча б якось змінилися на краще? Може, тому, що Довженків що-
денник лишається, по суті справи, непрочитаним?.. 

Власне, майже на цих словах і уривається щоденник Довженка 1942 року 
в його оприлюдненому, опублікованому вигляді. Далі тільки невеликий за-
пис від 16 вересня – і все. Наступні тексти належать уже 1943-му… Почина-
ючи від серпня. Важко уявити, щоб упродовж року митець не зробив жод-
ного запису. Можна, звичайно, припустити, що їх було знищено – з огляду 
на можливий арешт у 1944-му. Тільки ж навіть цитованого зі щоденника 
вистачило, аби Довженка відправили туди, де й Макар телят не ганяв. Хоча 
логічні міркування щодо днів, коли на карті стояло саме життя, навряд чи 
виправдані. 

І все ж ймовірніше, що коли й відбувалося нищення, то лишень частини 
рукописів того часу (від серпня 1942-го до серпня 1943-го). Олександр Підсу-
ха, упорядник Довженкової книги «Україна в огні» 1990 року твердив, що до 
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видання увійшов «повний текст його щоденникових записів (1941–1956)» 313. 
Він же у передмові відтворював свідчення Солнцевої, що після тієї страшної 
розмови в Кремлі в січні 1944-го «Олександр Петрович знищив три запис-
ні книжки» 314. Одначе той факт, що Солнцева, яка й була реальним публі-
катором і упорядником текстів, у своєму заповіті дала дозвіл на відкриття 
повного тексту «Щоденника» (рукопис міститься в РДАЛМ – Російському 
державному архіві літератури і мистецтва) тільки через 20 років опісля її 
смерті (тобто щоденникові записи Довженка в його повному обсязі стали до-
ступними в листопаді 2009 р.), говорить сам за себе. Підсуху було введено 
в оману. Повний текст «Щоденникових записів Довженка…» побачив світ 
тільки у 2013 році. У ньому можемо прочитати все, що є в архіві Довженка і 
Солнцевої, який зберігається в РДАЛМ. 

Потому, починаючи від літа 1943-го, відбудуться вже відтворювані події. 
Довженка маргіналізовано, йому висунуто найстрашніші й найбрутальніші 
звинувачення. «Рука Сталіна» не дозволяє вчинити фізичну розправу, одначе 
духовне існування митця зазнає нечуваних тортур. І все ж таки, попри зрозу-
мілі за таких обставин відступи, митець лишається самим собою. У даному 
разі наведу один лишень, проте красномовний приклад – і знову зі «Щоден-
никових записів...». Про парад Перемоги на Красній площі у червні 1945 року 
в Москві. 

Довженко ніби був там (ніби, оскільки насправді – ні; одначе ж модель 
держави, потворона модель, прозирається з моторошною чіткістю). «Мій 
улюблений маршал Жуков прочитав урочисту і грізну промову Перемоги. 
Коли згадав він про тих, що впали в боях в величезних незнаних в історії 
кількостях, я зняв з голови вбрання. Ішов дощ. Оглянувшись, я помітив, що 
шапки більш ніхто не зняв. Не було ні павзи, ні траурного маршу, ні мов-
чання. Була сказана ніби між іншим дві чи одна фраза. Тридцять, якщо не 
сорок, мільйонів жертв і героїв ніби провалились в землю, або й зовсім не 
жили, про них згадали як про поняття. Мені стало сумно, і я вже далі не 
інтересувався нічим. Перед Мавзолеєм проходили солдати, генерали, несли 
німецькі рябі прапори, немов загаджені птицями, вели собак, танки їхали, 
гармати, одна другої більша і грізніша. Мені було жалько убитих, Героїв, му-
чеників, жертв. Вони лежали в землі, безсловесні. Перед величчю їх пам’яті, 
перед кров’ю і муками не стала площа на коліна, не замислилась, не зітхну-
ла, не зняла шапки. Мабуть, так і треба. Чи, може, ні? Бо чого ж плакала 
весь день природа? Чого лилися з неба сльози? Невже віщували живим» 
(24 липня 1945 р.). 

Це пише не державний діяч, а людина з неодержавленим, як не мало би 
бути в ті часи з радянським інтелектуалом, мисленням. Тож і почувався мар-
гіналом, тож і почувався ніби представником тих «несанкціонованих» жертв. 
У тій системі координат їх справді ніби й не було. Митець віддав їм свою 
душу – їм і самій Україні, про яку так само пропонувалося забути, стерти з 
пам’яті…

313 Довженко О. Україна в огні. Кіноповість, щоденник. Київ : Радянський пись-
менник, 1990. С. 5.

314 Там само. С. 9.
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Юлія Солнцева.  
1920-ті рр.  

Світлина О. Родченка
Родина О. Довженка: батько Петро Семенович,  

мати Одарка Єрмолаївна,  
сестра Поліна

Олександр Довженко і Юлія Солнцева.  
Початок 1930-х рр.
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О. Довженко на хресті  
(ігрова, постановочна світлина)

О. Довженко.  
1919 р.

Олександр Петрович Довженко
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О. Довженко.  
Початок 1930-х рр.

О. Довженко.  
1930-ті рр.

Олександр Довженко біля ріки.  
1941 р.

О. Довженко.  
1937 р.
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Кадр із фільму «Земля». 1929 р.

Плакат фільму  
«Звенигора»
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«ЖИТТЯ В ЦВІТУ…»

Одначе працювати треба. Митець усе глибше входить у роботу над сцена-
рієм «Повість полум’яних літ». Та перші читання його на кінематографічній 
публіці показали, що Довженка бояться, ставляться з насторогою. А Больша-
ков – той просто «уникає мене. Три рази при зустрічі він нагло заявив мені на 
моє запитання, що “Повісті” він не читав. Далі ховатись незручно… не пущать 
на очі! Сього виявилося досить, щоб почали ховатись і шептатись менші со-
шки, заступники, редактори і вся, одне слово, служива челядь, що захоплю-
валась сценарієм, як чимось надзвичайним». А далі, як це часто траплялося 
у Довженка, його думка сягає узагальнень щодо стану, у якому перебувало 
суспільство в той перший повоєнний рік: «Ні в кого немає думки! Ні в кого! 
Ніхто ні в що не вірить. І нікому нічого не треба, крім тихого, спокійного 
тваринного існування. Суспільство лжі і нікчемства. Господи, коли б Ленін 
воскрес чи коли б Сталін мав змогу заглянути хоч на годину інкогніто і поба-
чити “самое великое из всех искусств”, що з ним зробили чиновники безголо-
ві, до якого занепаду і морального здичавіння і байдужості призвели, – яким 
би гнівом запалали їхні прометеївські очі!». Віра в «хорошого царя» жила в 
ньому, попри все. Якби один воскрес, як би інший знав…

Одначе ж віра його в можливості нової системи міняти людей на краще 
всерйоз захиталася. У щоденниковому записі від 30 червня 1945 року, який 
донедавна поминали українські видання, є рядки про слухача вищих партій-
них курсів, котрий похваляється тим, як легко убивати ворога. 

«– Нічого не стоїть. Скільки завгодно. Одного націоналіста я повісив униз 
головою і палив на повільному огні, вирізав із нього шматки м’яса.

Я трохи не запитав його: і жарив теє шмаття, і глитав? 
– А він, гадюка, – очі героя засвітилися жорстоким огнем, і великий його 

рот, схожий на щілину, з білими губами, заходив ходором, – а він, гадюка, так 
і вмер, кричучи “слався Україна!”. От гадина. Скільки я їх перемучив!

Я побачив, – пише далі Довженко, – що йому скучно на Вищих партійних 
курсах, де зараз вчиться. Йому хочеться мучити. Звір спробував м’яса і по-
нюхав отруєні пари крові. І кров кличе убогу його двоногу душу.

Ні, ніколи не стануть люде кращими». 
Та все ж він був митцем епічного складу, і мислив світ категоріями всесві-

ту. Відтак починає окреслюватися роман «Золоті ворота». У кіно роботи для 
нього не знаходиться – значить, буде література. Вірити в утопії майже немає 
сил, одначе він віднаходить їх – знову й знову. «Золоті ворота» – то ворота у 
комунізм, який є «красою і благородством людини». 

У романі належить синтезувати усе написане, зняте, намислене – аби мож-
на було зрозуміти велику епоху ХХ ст. «Все, що записано у мене про літературу 
й народ, мусить цілком увійти до роману» (10 листопада 1945 р.). З «України 
в огні» так само. З оповідань воєнних літ. Із п’єси «Міра життя» («Потомки 
запорожців»), які мали увійти до другої частини епопеї під назвою «Заги-
бель богів». Загалом то мав бути «національний епос – втілення історичної 
пам’яті народу. Роман має бути написаний народною мовою». І в ньому буде 
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так: «Фантастичне змішалося з героїчним. Жорстокість – зі спокоєм і благо-
родством людського духу. Ницість із вірністю. Хихикання і агакання безумців 
з неухильним сарказмом сміливого розуму на шляху до справжньої мети люд-
ської революції: до єдності світу в думці і дії» (листопад 1945 р.).

Не склалося і з «Золотими воротами». Дещо увійшло потім до сценарію 
«Поема про море», інше так і залишилось у щоденникових ескізах. Й ожи-
вають давні, ще від 1920-х років (досить згадати ту ж таки книгу Освальда 
Шпенглера «Занепад Європи»), уявлення про загибель цивілізації в її ни-
нішньому стані. «Ми живемо, – записує Довженко думку академіка Крило-
ва, – на початку епохи загибелі цивілізації, принаймні європейської. Усе, що 
відбувається в світі, нічого іншого мені не говорить» (19 листопада 1945 р.). 

Такі уявлення кореспондують з Довженковими. Одначе ж поволі вима-
льовується й інший хід – СРСР є тим місцем на землі, де можуть порятувати 
ту цивілізацію. «Через всі “Ворота” і особливо через третю частину прохо-
дитиме думка: “Відстала Європа. Передова Азія”. Отже, ми ніби не відстала 
Європа, а передова Азія» (26 листопада 1945 р.). А це вже часткове відтво-
рення концепції Миколи Хвильового про «Азіатський Ренесанс». Тільки там 
ішлося про прилучення України до Європи, у Довженка нині звучать анти-
західні мотиви. Європейці, за його версією, «хотять забути, не помічати нас. 
Тому що ми їм не подобаємось органічно, вони хотять, аби нас не було в їхній 
свідомості. Вони витісняють нас в підсвідоме <…> Старий світ боїться нас» 
(26 грудня 1945 р.).

Отакі світоглядні конструкції складаються в Довженковій свідомос-
ті, і дещо з них потім прозиратиме в останніх його текстах, літературних та 
екранних. Та поки стає зрозумілим, що, попри всі московські маневри навко-
ло митця, робити фільм на українському матеріалі йому не дозволять. І він 
запускається зі сценарієм «Життя в цвіту» на «Мосфільмі» – про біолога Іва-
на Мічуріна, оголошеного революціонером, перетворювачем природи. Меш-
канець північного провінційного російського міста Козлов мусив остаточно 
закріпитися у міфі, який і належало створити Довженкові.

«Я сделала все, – писала Солнцева, – чтобы Довженко снимал этот фильм. 
Он был ему духовно близок. С полной отдачей сил собирала материалы, 
вместе с ним отбирала актеров. Но, к сожалению, страдания Довженко на 
этом не закончились. Первая редакция фильма была забракована и уничто-
жена. Пришлось делать все заново, но и во втором варианте он стал заметным 
явлением года» 315. 

Понад те, Довженка спробували принизити і в найцинічніший, найєзуїт-
ськіший спосіб – призначивши зарплату, яка була значно нижча за ту, яка 
мала б йому належати. У щоденнику (25 листопада 1945 р.) митець залишив 
текст листа, адресованого «начальнику і голові кінематографії Івану Больша-
кову». «Приступаючи до знімання фільму “Життя в цвіту”, – пише він, – ша-
нобливо повідомляю Вас, що від сього дня я перестаю одержувати заробітню 
плату <…> До сього часу я розглядав себе як одного з найкращих режисерів 
кінематографії. Я звик до сієї думки, і вона, певно, помагала мені тримати-
ся на високому моральному рівні у виробництві. Зараз же призначена мені 

315 Радуга. 1997. № 2. С. 151.
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місячна зарплата по третьому розряду щомісячно два рази пригноблює мою 
свідомість і поселяє в мені сум і зневір’я в своїх здібностях. Тому я для того, 
аби зберегти свою душу од непотрібних і шкідливих для мого стану натяків 
на свою творчу неповноцінність, прошу вважити моє прохання, аби я міг спо-
кійно віддаватись владі своїх мрій і не порушувати звичної уяви про свою гід-
ність. Платню за роботу, будьте ласкаві, визначіть мені в якійсь іншій формі 
по закінченню фільму, відповідно до його якості. З пошаною заслуж., лауреат 
і т. ін. Ол. Довженко». 

Швидше за все, це не буквальне відтворення листа, а переказ його змісту. 
Так чи інакше, він дає змогу уявити глибину завданого приниження і ту гід-
ність, із якою Довженко відповідав на всі спроби поставити його «на місце» – 
місце людини, що проштрафилася перед владою.

Атмосферу роботи над фільмом доволі виразно відтворює і Довженків 
лист до Данила Демуцького, датований 1 квітня 1946 року: «Трудно і тяжко 
твориться “Життя в цвіту”. Власне кажучи, не твориться, а мучиться, скри-
пить, лається, проклинає мерзоту, що обліпила кінематограф, як короста <…> 
Я такий стомлений зараз, що не знаю вже, як і дотягну картину. Крім того, 
мене засмутила Потилиха [район Москви, де розташований «Мосфільм». – 
С. Т.]. Нічого гидшого й дурнішого на світі, на мою думку, не існує. Недаром 
Ейзен./штейн/ прозвав її майданеком, згоріла б вона трижди стонадцять раз».

А далі, дещо несподівано, режисер просить Демуцького допомогти йому. 
«Зніми мені пейзажі так, як ти тільки вмієш [оце і є момент істини; бо ж ко-
лись обмовився, що “в мене всі оператори Демуцькі”; аж ні. – С. Т.]. Зніми по-
відь на Дніпрі, щоб була ширина, щоб було весело, щоб все неслося вперед – і 
вода, й дерева, й хати у воді, і хмари <…> Сідай, Данило, в дубка, бери апарат 
в руки і швидше їдь у затоплене село. Уяви собі, що ти лицар і йдеш його ряту-
вати, що не Данило ти, а Васко да Гама чи Магеллан і тобі весело од сили твоєї 
і од завзятості майстра. Я найду музику для твоїх кадрів, найду пісні і хоч так 
порадуюсь чи, може, ще й поплачу, хай припливуть до мене спогади в гості з 
зеленою водою. Хай потужу я трохи, пожурюся та поміркую з ними. Пришли 
мені, друже, воду й квіти з України, аби не зачахло моє серце трудне <…>

І ще познімай, як сади цвітуть над Дніпром (Старі Петрівці, Вишгород, 
Корчувате, Лаврські, біля дачі Чайки). Зніми так, щоб і сади цвіли, і було ви-
дно наш одвічний дніпровський урочистий спокій. Я хочу, щоб було се в моїй 
картині. Зніми се в мою пам’ять, зніми так, ніби се є моя остання картина, 
в якій є те, що я до смерті любив більш над усе життя, зніми сади в цвіту 
над Дніпром. Не зважай, друже, нехай буде багато неба! Хай підніметься з-за 
Остра й з-за самого Чернігова весняна сиза хмара, багата-пребагата, хай несе 
дощу на нашу нещасливу землю. Хай одіб’ється вона в Дніпрових водах» 316. 

Навряд чи лист варто тлумачити як суто практичне звернення-прохан-
ня. Демуцький був зайнятий на іншому фільмі («Подвиг розвідника» Бори-
са Барнета), та й узагалі його участь (недавній політичний в’язень!) у роботі 
над картиною «Мосфільму» була більше, ніж сумнівною. А сам Довженко 
так само не мав можливості звертатися до керівництва щодо вирішення ка-
дрових питань. 

316 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 28–29.
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Не випадково ж лист закінчується переліком операторів, з якими режисер 
працював в останні роки (зокрема, дещо іронічною констатацією того, що опера-
тор «Юрочка Єкельчик вже остаточно вийшов заміж за Гришу Александрова»; 
малося на увазі – вони працюють разом над фільмом «Весна»). Довженко не 
мав права вибирати… Відтак лист слід сприймати як уявлення режисера про те, 
який саме фільм він хотів би робити і в якій зображальній, пластичній стилісти-
ці. Це та стилістика, з якою він й ідентифікував себе. На жаль, таке кіно йому не 
дозволяли більше знімати – мусив бо виконувати державне замовлення. 

Перший варіант фільму був заборонений. Є версія (її озвучено у фільмі 
Іллі Іванова «Американська трагедія Олександра Довженка» 2006 р.), яка на-
лежить кінознавцеві Євгену Марголіту: буцім Сталіна розгнівав бурхливий 
прийом «Життя в цвіту» з боку кінематографістів. Окрім того, розпочалася 
кампанія боротьби з «вейсманістами-морганістами», а точніше сказати з ге-
нетикою як наукою, котра не передбачає революцій у природі – тільки еволю-
ційний шлях розвитку. А тоді в радянській біологічній науці главенствував 
наш землячок Трохим Лисенко, який виходив з того, що «сучку»-природу на-
лежить просто гвалтувати, бо ж так «не дасть» (звісно, подібних слів учений 
муж не вживав, одначе посутньо виглядало так). Тож Довженків фільм, де 
йшлося і про генетиків, було заборонено, режисер мусив його доволі ґрун-
товно переробити. Ті, хто бачив первісну версію (письменник і критик Ві-
ктор Шкловський, до прикладу) твердять, що фільм мав видатні достоїнства. 
В остаточному варіанті їх помітно менше. Отак ще раз митець утрапив під 
державну колісницю, котру проклинав у щоденнику.

Довженко наважується написати листа Сталіну (його датовано 20 груд-
ня 1947 року). У ньому чимало каяття і виправдань, а в чомусь навіть і ві-
рнопідданства: «Примите мой труд. За это время я написал в своем сердце 
Вам множество писем. И в каждом письме, так же как и в этом, я утверждаю 
перед Вами свою непричастность ко всякого рода национализму <…> Как бы 
настойчиво и старательно ни записывали меня украинские руководящие то-
варищи [тут Довженко витримує правила запропонованої йому гри і робить 
вигляд, що вірить, ніби справа виключно в Київському керівництві. – С. Т.] в 
лагерь националистов, я буду отвергать это до самой смерти жизнью и твор-
чеством, где бы я ни жил». І далі: «И если в грозный час я один раз невовремя 
громко застонал, то только от избытка любви, страдания и опасения за судь-
бу: нет страшнее картины, чем гибель народа, даже кажущаяся. Вы пожалели 
меня, как художника. Безгранично благодарю Вас».

Що ж до самого фільму, то Довженко пише про вимогу Большакова ви-
різати з «Життя в цвіту» три великі епізоди. «А я не могу их вырезать меха-
нически. У меня не подымаются на это руки, и я страдаю». Ніякі благання на 
кінематографічного міністра не подіяли. «От ощущения тщетности доказа-
тельства у меня начался сильный припадок стенокардии. Ослабев, я стал жа-
лобно просить т. Большакова и умолять показать картину Вам в целом виде. 
Я говорил, что я тяжело болен, что это последняя, может быть, моя картина, 
и я жажду после долгого напряжения морального успокоения, исправив ее по 
Вашим указаниям, и лично ответив за ошибки».

Як бачимо, лист витримано в режимі листування з богом – останньому 
дозволено прийняти будь-яке рішення щодо фільму, аби лишень він дійшов 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



257

за найвищою адресою. Довженко сподівається і на «аудієнцію в царя» – як 
то було колись, а власне ще так недавно: «Примите благосклонно мой труд. 
И если можно, уделите несколько минут, выслушайте, что произошло с ху-
дожником. Если же моя просьба неуместна, не осудите меня и подайте просто 
добрый знак» 317.

Ні, не подав. Картину мордували далі. «Ось уже кілька років, – запи-
сував Довженко в щоденнику 5 квітня 1948 року [фільм було запущено у 
виробництво наприкінці 1945-го; історія зі “Щорсом” у чомусь повторюєть-
ся. – С. Т.] тягнеться моє “Життя в цвіту”. Я написав його як повість і як 
п’єсу [ішла, і доволі успішно, в кількох театрах СРСР. – С. Т.]. Я вистраждав 
його як кольоровий фільм, видушив і вистогнав, знемагаючи від приступів 
стенокардії і тупого бюрократизму. Потім, коли все нарешті з таким гранич-
ним трудом було зроблено, коли картина стала жити і радувати навіть на-
тасканих снобів, я потрапив у дивовижну містичну смугу її обговорень на 
художній раді великій. Потім міністр кудись бігав з нею і кожного разу ви-
магав все нових і нових купюр <…> Тепер мене знову розпинає кіноорган-
чик. Я сиджу цілісінький день за столом. Я наступив на горлянку і задушив 
усі мої плани <…> Я повинен нехтувати, заперечувати створене, ненавидіти 
те, чим захоплювався, що утворене з багатьох тонких компонентів. І напи-
сати твір-гібрид – стару поему про творчість і нову повість про селекцію. 
А серце болить» (5 квітня 1948 р.).

Нарешті фільм під назвою «Мічурін» вийшов на екрани у січні 1949 року 
і був прихильно зустрінутий і глядачами, і критикою. Власне, то був період 
так званого «малокартиння», коли фільмів продукувалося надзвичайно мало 
(скажімо, на Київській студії 1948 року знято тільки одну стрічку, наступно-
го – жодного!). Відтак кожен фільм ставав подією. У квітні того ж року До-
вженкові і Солнцевій присуджується Сталінська (у пізніші роки – загально-
союзна Державна) премія другого ступеня. Після стількох батогів – пряник, 
яким спомаджено уста.

Мічурін у виконанні актора Григорія Бєлова постає фанатом творчого під-
ходу до природи. Чекати милостей від неї справді нічого, треба примушувати 
її змінюватися у напрямку, вигідному для людини. І знову тут герой месіан-
ського крою, і знову він багато в чому виглядає чоловічим шовіністом. При-
рода – це химерна жінка, що не бажає коритися, не хоче віддаватися бажан-
ням, волі чоловіка. То взяти її приступом! Не випадково ж священник, отець 
Христофор (К. Насонов) звинувачує ученого в тому, що той хоче домогтися 
«разврата в природе», перетворити останню на дім розпусти. Аби «кохалися» 
за бажанням, а не родовими ознаками, аби схрещувалися, як кому заманеться. 

Несамовите бажання – ось критерій істини, у цьому звинувачують біолога 
його опоненти (вчений Карташов – ще один такий у фільмі). І, дивлячись 
сьогоднішніми очима, як не сказати, що в їхніх застереженнях було чимало 
правди. Та й сам фільм, судячи з усього, у первісній версії тримався дещо ін-
ших поглядів на світ (як свідчить щоденниковий запис Довженка, «повісті 
про селекцію» там не було)… У версії кінцевій перед нами справжній револю-
ціонер-селекціонер, котрий прагне за всяку ціну змінити життєустрій.

317 Довженко без гриму. С. 256–259. 
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«В этом веке я хотел бы посягнуть на мировой порядок, – заявляє він. – 
Что, если я восстану и создам изменчивость в природе по своему желанию? 
Я имею в виду наследственные изменения…».

І – йдеться про нову науку землеробства, себто землеупорядкувальна фі-
лософія Довженка воскресає знову. У цьому сенсі режисер відчував у своєму 
героєві щось близьке – садити дерева, видозмінювати обличчя землі, усієї 
планети також було пристрастю митця, про що він не раз заявляв. «Мы пре-
вратим землю в рай, в цветущий сад!» – це ніби вигук самого Довженка. Хоча 
Мічурін робить замах на щось більше – на зміну самих законів природи.

«Я буду сам создавать деревья. Лучше природы!» – вигукує він.
Отже, месія від біології, від більшовицького запалу змінити все докорін-

но. Бо він може зробити «краще від природи». Та остання не надто охоче йде 
назустріч, боротьба з нею має у фільмі вочевидь драматичний вигляд. Один із 
найвиразніших епізодів стрічки, коли Мічурін та його дружина (А. Васильє-
ва) переносять дерева на інший ґрунт: бо той не надається для експериментів. 
Каторжний, виснажливий труд, у якому не до сентиментів. При цьому вчений 
не надто церемониться з дружиною, що, почасти, також було автобіографіч-
ним. Актор і режисер Юрій Любимов (той самий, що в 1960-х заснував зна-
менитий Театр на Таганці у Москві), який знімався в «Мічуріні» (роль пере-
кладача), під час приїзду в Київ артистично відтворював цілі епізоди роботи 
на знімальному майданчику. Стосунки Довженка і Солнцевої майже один в 
один нагадували екранне спілкування вченого зі своєю дружиною. Звичайно, 
покази актора не є документований аргумент, одначе є підстави думати, що й 
тут були елементи власної поведінки і життєустрою. 

І – налаштованість на дискусію, у якій виразно проступає монологізм. Пра-
вильним є тільки один погляд – мій: на цьому стоїть Мічурін. Та й як інакше, 
коли людина поставила себе вище самої природи? Напевно, глядачам, які ди-
вилися фільм 1949-го, заперечення генетика Карташова видавалися сміхот-
ворними: «Ваши деревья – незаконнорожденные… Вы хотите сделать законом 
природы блуд…». Тільки сьогодні, коли людство поставлено на грань техноген-
ної та екологічної катастрофи, усе це видається не таким гумористичним. 

А в Довженковому фільмі тим часом скресає крига й надходить весняна по-
вінь. Картина є кольоровою (оператори Юлій Кун та Леонід Косматов) і, хоча 
техніка обробки такої плівки у ті часи була ще недосконала, ці кадри – доволі 
виразні. Потім, уже в «Зачарованій Десні» (вийшла на екрани 1964 р.), знятій 
Солнцевою, ці зйомки візьмуть, що називається, за основу і багато в чому по-
вторять (там за камерою буде стояти оператор Олексій Темерін). Далі – більше. 
Розквітають сади, їх буйний цвіт заворожує душу (власне те, про що так виразно 
писав Довженко Демуцькому у цитованому вище листі). А Мічурін… Мічурін 
диригує (буквально так!) тим процесом народження цвіту. О, втілення мрії дик-
таторів усіх часів і народів – диригувати оркестром природи! Так, щоби останній 
смичок і остання пукалка в ньому були слухняними і корилася кожному жесту. 

Одному зі своїх опонентів учений пояснює так: «Мы вызываем к жизни 
деревья, которым пришлось бы ждать своего появления тысячи лет. И не 
только деревья…». Гасло революції, таке популярне у ті часи, «время, впе-
ред, время!», мусить реалізуватися скрізь, де прикладаються людські руки. 
Чекати, поки з’являться нові види рослин, – це така нудота. Там, де раніше 
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чекали тисячу літ, зроблять нині за п’ять-десять років. Природу людини теж 
годилося б змінити, і це зробить нове покоління радянських людей. Мічурін 
із захопленням вітає революцію 1917 року. Та й сам втрапляє в атмосферу 
обожнювання з боку революційних народних мас (такі епізоди – найслабші 
і найходульніші у стрічці). Свого вічного опонента Карташова учений по-
вчає: «Не забывайте, что у вас студенты – дети рабочих и крестьян. Которые 
призваны перестроить земледелие революционными темпами…». 

Темп життя мусить максимально прискорюватися. Провінційний, міщан-
ський, сонний Козлов перейменовується на Мічурінськ і буквально палахко-
тить запалом і енергією. Щось подібне було тоді загальним місцем у фільмах 
того часу. Невеликий приклад – фільм «Оборона Царицина» братів Васильє-
вих (постановників знаменитого «Чапаєва»). 1918 рік, червоні війська обо-
роняють місто, одначе важко… І тоді з Москви приїздить товариш Сталін. Сів 
на коня, оглянув місцевість, дав відповідні вказівки («подиригував»). І все – 
картина війни разючим чином змінюється. Декілька командирів оглядають 
зруйнований міст через широченну Волгу. Запитують в інженера, скільки 
часу потрібно для його поновлення. Той відповідає, що за умов миру то було 
б вісім-дев’ять місяців, ну а так – місяців зо три, авральними темпами. Відпо-
відь командира: «Це за царських часів були такі темпи. У нас, більшовиків, 
усе робиться значно швидше. Даю вам три дні…». У наступному кадрі вже 
пихкотить паровоз, тягнучи через відбудований міст вагони…

У фільмі Довженка все ж відтворено драматизм боротьби вченого за пра-
во вказувати природі, що і як їй робити. Помирає дружина, а він безсилий 
щось змінити. І чудовий, незабутній прохід осіннім журливим садом – при-
рода у цей момент в гармонії з її суворим, непохитним перетворювачем. Да-
леко не все виходить з експериментами… Одначе підтримка партії і народу 
надихає. Ось з’являється сам Михайло Калінін і цитує товариша Сталіна, 
котрий говорив про те, що радянські люди впритул підійшли до нової форми 
землеробства. Звучить ода державному управлінню природою (як ставився 
сам Довженко до державних «форм», ми знаємо). А потім молодь міста ру-
шає кудись у світи, перетворювати природу деінде. Мічурін стоїть біля поїзда 
(традиційний символ прогресу), що пролітає в майбутнє, і сумує від того, що 
такий старий і так мало встиг зробити (ще один біографічний мотив).

Цього мало – пафос під завісу стрічки нагнітається ще більше. Ювілей 
Мічуріна, народні маси вітають його. А ще надходить вітання від самого Ста-
ліна. Зворушений учений вражений до глибини душі: «Телеграмма от имени 
Иосифа Виссарионовича явилась для меня высшей наградой за все восемь-
десят лет моей жизни. Она дороже мне всяких иных наград. Счастлив вашим 
великим вниманием…». 

Отакої. Справді «видушив» із себе… Одначе не підніметься рука, аби ки-
нути камінь у зранену, розтерзану Довженкову душу. Ще ж недавно, у січні 
1944-го, придворний кінопіїт Чіаурелі харчав йому в очі: «Ти вождю пожалів 
десять метрів плівочки. Ти жодного епізоду в картинах йому не зробив. По-
жалів! Не хотів зобразити вождя! Гордість тебе заїла, от і загибай тепер» (Що-
денникові записи, 10 серпня 1953 р.).

Виходить, дослухався, «став людиною». Хай непрямо, але ж вождь присут-
ній у картині. Тільки не минаються даремно такі компроміси, що дуже добре 
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розумів сам Довженко. «Думання образами стало покидати мене, – жалівся 
він щоденнику 15 жовтня 1954 року. – Із крил моїх немовби виривало вітра-
ми пір’я. Я став мислити ідеями, завданнями, тематичними планами <…> … я 
здався, бо я думаю тепер теж ідеями <…> І я ходжу з важкою від дум головою, 
і часом страх мене проймає і скорботи охоплюють душу – ангели покидають 
мене, а ворогів кругом, аж темно». 

Ну, про ворогів – улюблена, звична тема. Одначе справді, у «Мічуріні» 
значно частіше ми бачимо мислення в рамках тодішнього «темника», який 
задавав необхідні мотиви. Належало тільки підключитися і далі слухняно на-
тиснути на потрібні клавіші.

Чого вартувало це Довженкові, говорить тільки один спогад, який нале-
жить режисерові Георгію Натансону. На «Мічуріні» він працював асистентом 
режисера й оповів мені (Ялта, вересень 2006 р.), як ридав Довженко, коли, 
за прямою вказівкою Сталіна, керівництво студії наказало зруйнувати всю 
монтажну структуру «Життя в цвіту», який дехто вже називав картиною ге-
ніальною. Опісля таких ударів долі важко піднятися…

Нова версія, під назвою «Мічурін», сподобався Сталіну. Василь Костен-
ко (очолював комсомол України, за тим – партархів республіки) перепові-
дав мені, як син вождя Василь Сталін був закликаний батьком на дачу задля 
перегляду фільму. Виявилося, що то Довженків фільм. Василь, за переказом 
Костенка, бачив і чув, як зітхав вождь, а в кількох місцях навіть плакав (ска-
жімо, під час епізоду смерті дружини Мічуріна). По закінченні стрічки батько 
запитав сина, чи сподобалося? Той відповів, що не дуже. «Ну, и дурак, – почув 
він у відповідь. – Хо-о-ороший фильм… Вот мне многие говорят, что Довжен-
ко плохой режиссер. А я говорю – хороший!».

Напевно, що таке емоційне сприйняття фільму пояснюється просто: вож-
деві імпонував Мічурін. Адже хотів того самого: диригувати природою, цілі-
сіньким людством, а воно все опиралося, йшло у спротив. Дружина так само 
помирала (ба навіть наклала на себе руки), і він не міг те зупинити, і дири-
гентська паличка, траплялось, випадала з рук. Хіба не заплачеш тут?

Плакав і Довженко. Усе частіше чулася йому порожнеча навколо. «У твор-
чості, – записує він 23 грудня 1949 року, – підтримки ні від кого. Абсолютно 
ні від однієї людини. І нікому не видно, що я падаю з ніг. Все оточення живе 
своїм сліпим природним егоїзмом, нікчемним і безцільним. І нема ні поради, 
ані відпочинку. А найголовніше, нікому підтримати дух мій на високому рів-
ні. Я ніби плазую, чи падаю духовно в порожнечу <…> Нікому я не дорогий в 
моєму домі навіть». 

Такий запис руйнує ідилічне уявлення про стосунки Довженка і Солнцевої. 
Не надто зігрівала й вона душу митця. Це писалося в ті дні й місяці, коли До-
вженко, вочевидь з примусу й відчаю працює над сценарієм, а потім і фільмом 
«Прощай, Америко!». «Ой, земле рідна, мати моя і моя печаль. Прийми мене 
хоч мертвого… Тяжко мені жити. (Зосталося чотири дні до закінчення сцена-
рію. Чи й витягну: так усе в мені пошматоване болить…)» – 23 грудня 1949 року. 
Йому пропонували на вибір кілька тем – вибрав цю. Бо належало поборювати 
в собі «націоналізм», отже, краще було взятися за річ планетарного масштабу. 
Якраз набирала обертів так звана «холодна війна» між СРСР і країнами За-
ходу, кіно мусило оперативно відгукуватися на потребу дня. За океанський кі-
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нематограф, до речі, мало чим поступався тут радянському – робив нічим не 
кращі стрічки про «страшних совітів», таких собі монстрів, котрі, не доведи 
Господь, присняться – навіки в психушку заженуть, переляк виливати. Одна 
імперська свідомість намагалася побити іншу і одна була варта іншої. 

«ПРОЩАЙ, АМЕРИКО…».  
АНТИЗАХІДНІ КОМПЛЕКСИ

В основу сценарію «Прощай, Америко!» покладено книгу американської 
журналістки Анабелли Бюкар «Правда про американських дипломатів». 
Звісно ж, книга про поганих янкі, які працюють у Москві, але не годні зрозу-
міти велич Країни Рад – і через політичну заангажованість, і внаслідок залед-
ве не повного морального розкладу. Фабулу майбутньої стрічки О. Довженко 
викладав так (цитую робочі записи): «Анна Бедфорд з Америки виїздить до 
Москви на роботу в посольство. Прощання з матір’ю, братами, рідною кра-
їною. Політ через океан в Москву. Початок роботи в посольстві. Поступове 
проникнення в “таємниці дипломатії”. Ненависть до недостойних, шпигун-
ських методів роботи переходить у відчайну рішучість порвати з посольством 
і в ім’я правди розповісти світові про те, що вона пережила і відчула. Пара-
лельно з історією Анни Бедфорд та її співробітників і товаришів – Хауорда, 
доктора Уінчела та інших розповідається про “холодну війну”, яку ведуть 
“посланці з пальмовою гілкою” – посол Скотт, радник Марроу, співробітники 
посольства». Крім того, «дія сценарію не обмежується рамками посольства. 
В ньому беруть участь російський професор Громов, Ярослав Волошин, вій-
ськовий міністр США Форрестол. Це буде широка панорама громадського 
життя нашої планети зразка 1950 року» 318. Анабелла Бюкар народилася в 
багатодітній американській сім’ї вихідців з Югославії. Її дитинство минуло 
на фермі біля Піттсбурга, штат Пенсильванія. Вступила в Піттсбурзький уні-
верситет за спеціальністю «соціологія та політичні науки». Потому працюва-
ла в ряді торговельних фірм. У роки війни її запрошують на роботу у військо-
ву розвідку, затим переводять в Управління стратегічних служб. А вже після 
війні призначають на роботу в посольство США у Москві.

Судячи з усього, А. Бюкар була налаштована зовсім не вороже стосовно «Со-
вітів». Чимало спілкувалася з радянськими громадянами, зокрема полюбляла 
ходити в театри. Тут і трапилося: молода дипломатка мала необережність зако-
хатися в артиста оперети Костянтина Лапшина. Московські спецоргани такий 
«подарунок» прийняли із вдячністю й заходилися його розробляти і вдоскона-
лювати. А. Бюкар затримали й пояснили: коли не погодиться на співпрацю, у її 
коханого будуть проблеми. Закінчилося тим, що вона попросила політичного 
притулку, підписала книгу, нібито нею написану і… І вийшла заміж за Лапшина, 
проживши з ним у шлюбі до самої смерті в 1998 році (нагляд за нею тривав усі 

318 Искусство кино. 1996. № 9. С. 77.
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роки, поки існував СРСР). Її заповіт бути похованою на батьківщині, у США, 
родичі не побажали виконати (тут її доля нагадує Довженкову). Коли в середині 
1990-х років заходилися реставрувати картину О. Довженка, А. Бюкар, за свід-
ченням першого заступника генерального директора Держфільмофонду Росії 
Володимира Дмитрієва, зателефонувала в архів і попросила не робити цього. Її 
не послухали (про все це розповідається у фільмі «Американська трагедія Олек-
сандра Довженка» Іллі Іванова, що з’явився на телеекранах 2006 р.). 

Задум сценарію, а потім і фільму полягав у тому, аби покласти два сві-
ти на одну екранну площину. Рай і Пекло. Наш Рай і їхнє Пекло. Американ-
ське посольство – складова західного пекельного світу, у який зазирають зорі 
Кремля. З Кремля, як відомо, у ті часи «починалася земля» (точніше сказати 
Земля). Посольство населено бісами, такими собі гоголівськими Басаврюка-
ми. Проста дівчина, та сама Анна Бедфорд (вона із соціальних низів, і цим 
усе сказано), не піддається спокусам диявольським златом. Встоїть і Хауорд 
(Лілія й Микола Гриценки, яким віддано ролі протагоністів, не випадково, 
звичайно, є братом і сестрою в житті). Як і Анна, він непоспішливий і серйоз-
ний, на відміну від цього бісівського племені, представники якого весь час 
смикаються, говорять скоромовками, п’ють алкогольні напої і блюють. 

Посольство – це щось на зразок корчми, де господарює нечиста сила. Сто-
їть вона на краю села й закликає до себе правовірних християн неправедними 
звабами. Буквально за Гоголем – приймеш якийсь «даруночок» в обмін на по-
ступки совісті, і «на другую же ночь тащится в гости какой-нибудь приятель 
из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею…». Придивімося – та он 
же в посольського радника Марроу ріжки прозирають.

У сценарії Анна дивиться з літака униз, на фантастичний океанський пей-
заж. «Доре, дивіться! Ілюстрація Доре до Дантового пекла!» – чує вона реплі-
ку свого сусіда.

«На які величезні жертви пішли ці росіяни! Нічого не пошкодували!» – 
дещо невпопад відповідає Анна. Вона уже налаштована захоплено, росіяни 
(про інших, ясна річ, не йдеться) видаються їй людьми казковими – ще б пак, 
перемогли багатоголового дракона. Її супутник, цинічний дипломат, зневаж-
ливо відсторонюється від її емоцій: «Ну, звичайно. На те ви й жінки…».

Анна – жінка, у ній перемагає жіноче, пластичне. Вона готова любити, при-
ймати нову для неї реальність. Бісівське ж плем’я вочевидь мужиче – їдуть у кра-
їну більшовиків брати чужу для них плоть. Одначе не тільки – як справжні біси, 
вони входять у чуже тіло, поселяються в ньому; спробуй-но потім викурити.

Звичайно, саму Анну попереджають щодо контактів з радянськими гро-
мадянами – з тією самою мотивацією: увійдуть, проникнуть і… «Ніяких 
знайомств. Ніяких зустрічей. Все через мене. Інакше ви загинули…», – так 
інструктує її Марроу (А. Полинський). Кілька працівників посольства бук-
вально божеволіють від думки про червоне чортовиння. Та Анна доволі 
швидко переконається: усе це вигадки, більшовики є звичайними, а ще дуже 
чарівливими людьми. З Марроу вона, дещо необережно, ділиться враження-
ми від поїздки по Країні Рад: «Це – світ!.. А Вірменія! Це… я бачила розкопки 
царства Урарту… Це казка!..».

Тема землі виникає в розмовах героїні з біологом Громовим (епізоди, які 
не встигли відзняти). Той обурений імперіалізмом за його прагнення пере-
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творити навколишній світ у пустелю. «СРСР – на периферію! – викладає 
Громов імперіалістичну концепцію. – Народ, наче саранчу, потруїти отрутою! 
Пишуть книги, видають, читають – ну що ви скажете про цих провінціалів! 
Гітлерівська підлість, уолстрітівський розмах».

«– А скількох земля може… – запитала Анна, – прогодувати, як по-
вашому?

– Коли?
– Ну сьогодні, через сто літ. Взагалі.
– Через сто, поручусь, прогодує всіх, тим більше через двісті. До речі, 

у старі часи людей було менше, а голоду більше.
– І земля, ви вважаєте, не виснажиться, не збідніє?..
– Допоки не збідніє людський розум – ніколи! А людський розум, Анно, 

розкріпачений – це така безмежна сила!»
Громов викладає улюблені думки самого Довженка. Світ є недосконалим, 

його можна влаштувати набагато краще, якщо включити на повну потуж-
ність людський інтелект. От тільки світ той чомусь не піддається переробці, 
у ньому більше суєтного, дрібного, темного. Ірраціональне частенько зверху, 
чуттєве, звірине. Воно й досі так. У 1990-ті роки рвонули до Заходу і його 
цінностей, а потім розчарувалися. Що той Захід – галюни блищать, це правда, 
а замість душ – суцільна темрява. Нині антизахідні настрої знову почали по-
силюватися, особливо в Росії…

На початку 1951 року зйомки «Прощай, Америко!» розпочалися. Відзня-
ли більшість епізодів у павільйонах. Улітку мали поїхати знімати натуру – 
у Вірменію, Україну. Одначе сталося непередбачуване. Сам Довженко опи-
сав ту прикру подію, яка сталася у квітні 1951 року, так: «На сьогодні у нас 
було призначено павільйонну зйомку. У павільйоні знімалася кабіна літака, 
в якому герої фільму летять з Нью-Йорка до Москви. Зненацька у павіль-
йоні погасло світло, ми думали, що це аварія. Однак зайшов адміністратор 
і тоном наказу сказав: “Довженко, до директора”. Директор “Мосфільму” 
Сергій Олексійович Кузнецов, не вдаючись до пояснень, повідомив мені про 
закриття зйомок. Я зібрав акторів і членів знімальної групи і повідомив їм 
про рішення дирекції. Я думав, що не переживу цього. Милий Ян Августович 
Осіс і Юра Любимов [актори, які знімалися у фільмі. – С. Т.] відвезли мене 
додому» 319. 

Під час уже згадуваного приїзду до Києва Юрій Любимов підтвердив: 
було саме так. О. Довженко був знетямлений, він сприймав це як удар по 
ньому особисто. Хоча куди очевиднішою причиною були зміни в зовнішній 
політиці, нові нюанси взаємин із США, які годі було розгледіти неозброєним 
оком. Сам Довженко почасти це розумів, бо ж записав: «Пригадую, коли я 
працював над “Сумкою дипкур’єра”, Максим Максимович Литвинов [багато-
літній комісар іноземних справ СРСР. – С. Т.] попередив мене: “Олександре 
Петровичу, ніколи не беріться за дипломатів. Посольство – це частина чужої 
території на нашій землі, і вона є недоторканою”. Я забув про це попереджен-
ня, і я нині справедливо покараний» 320. 

319 Искусство кино. 1996. № 9. С. 75.
320 Там само.
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Не було знято фактично всієї натури. Зокрема, не знято епізоду пере-
твореної людськими руками землі в Старих Петрівцях під Києвом. Давня 
земля, яка пам’ятає ще дружину князя Святослава. Відчуття билинно-
го, епічного часу… І воно розривається енергією більшовицького племені: 
«Нові сили вступають у будівництво мирного життя, нові ритми і музика… 
Все поле зарухалось». Реалізується план лісопосадок. «Незвичайні маши-
ни, незвичайне поле. Воно ніби стало продовженням індустрії. Гігантський, 
наповнений красою переворот!». «В цілому по країні передбачено посадку 
тридцяти мільярдів дерев – за п’ять років. Під’їжджають американці, не-
щасні такі, журнальчик свій “Америка” роздають безкоштовно. Картинки 
там хороші, блискучі, одначе радянські люди мають власну гордість і на 
таку приманку не клюють. Вони читали і товариша Гоголя, і товариша Ста-
ліна – кумекають, що до чого».

Анна та її однодумець Хауорд скажуть правду про радянське життя й бу-
дуть вислані на батьківщину. Політ в Америку в сценарії нагадує політ на міт-
лі на той світ. Навіть кольорові ефекти передбачено: «Фари, червоні і зелені, 
освітлюють обличчя пасажирів нездоровим світлом». Удома в Пенсильванії 
не знайшла «нічого, що було близьким її серцю, що примушувало її переле-
тіти через океан. Не побачила ні ферми, ні брата, ні могили матері. Дув вітер. 
Небо потемнішало від пилюки. Вітер носився рівниною, піднімаючи ґрунт 
і носячи його з полів сірими, схожими на дим, патлами». Усі їдуть звідси – 
у нікуди. Могила матері знищена – «усе зрівняли дияволи вчора». Мова про 
дорожні трактори, що вирівнюють усе і вся, – віднині тут буде не місто-сад, 
а військовий аеродром, бо треба готуватися до війни, оскільки, як мовить 
якийсь оратор, «Америка на краю загибелі. Коли не буде війни, Америка за-
гине. Америка і вся цивілізація!». 

Анна повернеться до Москви й невдовзі прийме радянське громадянство. 
У фіналі картини ми мусили б побачити її на Красній площі в радісному єд-
нанні з громадянами Країни Рад. З відчуттям «приналежності до передового 
людства». Її розчакловано остаточно, сили зла над нею більше не владні.

За іронією долі через рік О. Довженко почне працювати над сценарієм 
«Поема про море», для чого виїздитиме на будівництво Каховської гідроелек-
тростанції. Там він буде спостерігати ситуації, доволі схожі на американський 
епізод із будівництвом воєнного аеродрому. Нищиться земля, затоплюється, 
відходить у небуття. Технократи беруть владу у свої руки – ось у чому річ, 
а не в ідеології як такій, не в політичній системі. Повсюди збиткуються над 
природою, вважаючи її чимось відмінним від природи людини. Чим закінчи-
лося – надто добре відомо. «Усе зрівняли, дияволи». Тільки на Заході схаме-
нулися раніше й почали щось робити, аби земне життя не рухнуло в тартара-
ри. Проте дедалі частіше пишуть про можливий кінець світу.

Матеріал фільму «Прощай, Америко!» було покладено на «полицю», де 
він і пролежав до 1996 року. Тільки тоді Держфільмофонд Росії та кіностудія 
«Мосфільм» підготували архівну версію стрічки, куди включили весь відзня-
тий матеріал та коментарі до фільму. Саме в такому вигляді картину демон-
стрували на багатьох кінофестивалях (починаючи з Берлінського, де відбулося 
три покази при заповнених залах!) та ретроспективах. Таким чином стрічка по-
вернулася в простір кінокультури й нині є приступною для фахівців.
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«ВЫ МЕНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБИЛИ…»

Щоб краще зрозуміти тогочасний стан Олександра Довженка, досить 
ознайомитися з його листом, який адресовано літературознавцю, академіку 
Олександру Білецькому (1884–1961). У 1939–1941 роках і від 1944 року до 
кінця життя той працював директором Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка АН УРСР, а також був головою редколегії колективного видання 
науковців Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР.

Знайомство Довженка й Білецького могло відбутися 1936 року, коли обох 
було включено до складу українського комітету з відзначення 100-річчя від 
дня смерті О. Пушкіна. В Довженковому архіві зберігся лист 1951 року (точ-
нішого датування немає), адресований Білецькому (ф. 2081, оп. 3, од. зб. 128). 
Це чернетка. Чи був відправлений лист адресату – невідомо (найімовірніше, 
він так і залишився у форматі чернетки). Судячи з тексту листа, безпосереднім 
приводом до його написання стало ознайомлення з розділом із підручника з 
української літератури або якогось іншого різновиду літературознавчого тек-
сту (сказати щось конкретніше важко, у бібліографії початку 1950-х рр. не вда-
лося знайти відповідне посилання; цілком можливо, ідеться про текст, який ще 
був у роботі й залишився неоприлюдненим). Стосовно Олександра Білецького 
(1884–1961), то він був, на думку Івана Дзюби, «людиною і вченим вищою мі-
рою некорисливим та великодушним, на рідкість альтруїстичним» 321.

О. Довженко був зайнятий зйомками фільму «Прощавай, Америко», не-
вдовзі зупиненого у виробництві. Ще не минули роки опали, розпочаті об-
говоренням кіноповісті «Україна в огні» 1944 року. Відтак зрозумілою є ре-
акція режисера на негативну оцінку його творчості, подану в тексті «Історії», 
з яким він ознайомився. Хоча ця реакція надемоційна, автор листа не виби-
рає слів. Мова листа російська, як ядуче пояснює О. Довженко, «ввиду от-
сутствия украинской машинки, а также из желания удовлетворить интересы 
меньшинства. Насколько не изменяет мне память, редактор Истории украин-
ской литературы академик Белецкий украинским языком не владеет». 

Від самого початку звернення до О. Білецького (згадуються також пріз-
вища літературознавців С. Крижанівського та Л. Новиченка) обрано тон 
саркастичного контрзвинувачення, О. Довженко не гребує навіть дошкуль-
ними підозрами щодо можливого зв’язку О. Білецького з ворогами-амери-
канцями. «Зачем вы перед лицом новых поколений уничтожили меня, мой 
многолетний сложный и нелегкий труд, зачем превратили меня в иуду пре-
дателя? У меня была и есть в жизни одна цель – возвеличивание нашего со-
ветского народа и прославление его средствами искусства. Этому я посвятил 
25 лет жизни в кинематографе, труда, всех своих помыслов и творческих пла-
нов. Будьте вы прокляты, – вы, академик Белецкий, ничтожный человек, вы 
подкалыватель Крыжанівский, и вся ваша компания, и пусть будут прокляты 
ваши матери и весь ваш род. О, как я презираю вас, убийцы! Отвергнутый и 
осужденный вами на позорную гражданскую смерть, я спрашиваю: кто пла-

321 Дзюба І. З криниці літ : у 3 т. Київ, 2006. Т. 2. С. 505.
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тит вам за мое убийство? Какое гестапо? Никто иной, как очевидно канцеля-
рия Трумена. Недаром они начали запугивать угрозами расправы, если я не 
прекращу работы над фильмом “Прощай, Америка!”. 

Я понимаю чей-то там замысел средь вас: очень важно перед выпуском 
антиимпериалистического фильма сделать из меня отщепенца и предателя 
своего народа, реакционера. Чтоб потом могли писать продажные амери-
канские критики – вот чьими грязными руками сделан сей фильм. Господин 
“революционер” Белецкий, вы достигли своей цели, но кажется мне не впо-
лне. Зачем разжигаете вы ненависть в украинской советской культуре, зачем 
сеете вражду, угнетенность, недовольство? Зачем и во имя чего вы уничтожа-
ете человеческое достоинство? Зачем умаляете людей, обедняя этим самым 
культурный процесс».

Далі О. Довженко згадує обставини своєї появи в кінематографі. «25 лет 
несу я трудную ношу режиссера и сценариста. Кстати, 25 лет тому назад я 
пошел на кинофабрику не в сценаристы, а в режиссеры. И сделался сцена-
ристом только по одной причине: вы, писатели, не умели писать сценариев. 
Как сценаристы в целом вы и сегодня стоите на последнем месте в Союзе. 
Для количественно бедной украинской кинематографии сценарии пишут в 
Москве, где люди заняты делом, а не взаимопоедательством. 

Вы утверждали в прессе и даже прорабатывали одного из членов вашей 
коллегии за “преувеличение роли Довженко в украинской кинематографии”. 
Пусть так. Возможно, я был преувеличен. Но и теперь, в непреувеличенном 
виде я утверждаю, что сделал для нее больше, чем, к сожалению, все вы вмес-
те взятые [нерозбірливо. – С. Т.]. Был бы я счастлив, если бы это было не так. 
Сделавшись по вашей милости сценаристом-режиссером, я сократил себе 
жизнь вдвое, а вы за это отблагодарили меня волчьим билетом истории своей 
литературы. Вы ни слова не обмолвились в вашей истории о моих сценариях 
“Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”, “Иван”, “Аэроград”, “Щорс”, “Жизнь в цве-
ту”, “Повесть пламенных лет”, “Прощай, Америка”, “Победа на Правобереж-
ной Украине”, “Битва за нашу советскую Украину”».

Є в листі відлуння інших текстів, діалогу зі Сталіним, діалогу, який не 
припинявся від 1944 року. Наступний фрагмент чернетки листа Білецько-
му є, по суті, зверненням до вождя: «Правду Вам скажу: я так и не признал 
себя буржуазным националистом. И я убедил бы Вас в этом тогда же, не будь 
я так почти катастрофически [нерозбірливо. – С. Т.] в тот грозный час. Я глу-
бочайшим образом убежден, что будь у моих украинских товарищей больше 
благородства духа, они признались бы Вам в том же, в чем признаются наеди-
не со своей совестью. Не зло, а ошибка, не злонамерение, а неуменье, благо-
душие и поразительное отсутствие информаций и т. д.». 

Тобто Довженко опонує не тільки (а може й не стільки) Білецькому, але й 
самому Сталіну, системі, у якій бачить ворога, що покликався його знищити. 
«Вы меня действительно убили. В каких-нибудь девяти строчках вы учинили 
мне казнь, более изысканную, чем вульгарный расстрел или повешение. Если 
бы Вы были агентом Гитлера и повесили меня или сожгли в Майданеке. <…> 
Вы отняли у меня все: родину, народ, доброе имя, надежду. Как и полагает-
ся, господин Белецкий или Крыжановский, или Новиченко, как и полагается 
преданному остракизму у меня уже нет ни спокойствия, ни утешения ни в 
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чем, нет ни одного не седого волоса на голове, и нет сил. Нет сил бороться с 
Вами, поэтому нет и надежды. Единственное, что я могу – проклинать вас».

Лист О. Білецькому дозволяє краще зрозуміти стан митця, над яким 
упродовж багатьох літ висів дамоклів меч нищення – якщо не фізичного, так 
духовного. Заперечуючи несправедливу оцінку українськими літературоз-
навцями своєї праці як кінематографіста й літератора, О. Довженко вживає 
заборонені прийоми в дусі тогочасних «боїв без правил». 

«ЩОДЕННИКОВІ ЗАПИСИ» О. ДОВЖЕНКА: 
ОСОБИСТІСНИЙ МІФ І ЙОГО ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕНЦІЙ

Варто оцінити тепер, коли текст «Щоденникових записів…» оприлюдне-
но в повному обсязі (принаймні в обсязі, який зберігся в архіві Довженка і 
Солнцевої; а сталось це 2013 року завдяки спільним зусиллям українських 
та російських істориків кіно), жанрово-стилістичні та власне світоглядні осо-
бливості тих записів. А заодно і вплив Довженкових текстів на світоглядні і 
власне творчі стратегії вітчизняних інтелектуалів – покоління шістдесятни-
ків, скажімо. 

Необхідно відразу сказати, що якихось принципово нових одкровень 
і фактів у найновішому виданні щоденникових записів Довженка немає. 
Найвагоміші його судження публікуються й перевидаються впродовж 
кількох десятиліть, від середини 1960-х років. Найбільша частина нових 
записів була оприлюднена у виданні 1990 року (у книзі «Україна в огні») 
завдяки зусиллям Олександра Підсухи. Рідше друкувалися Довженкові за-
писи кінця 1940-х – початку 1950-х, періоду, позначеного страшними трав-
мами людини, відправленої – самим Сталіним – в ізоляцію. Покарання, об-
ране вождем зі знанням справи, для людини, що звикла існувати в режимі 
місіонера (а іноді й національного месії), статус ізгоя сприймався як щось 
пекельне.

Читаючи ці записи в повному обсязі, відчуваєш, що справжній жар тек-
сту – емоційний, духовний – на кілька градусів вищий, аніж це уявлялося 
раніше. Сам Довженко розумів це надто добре. Недарма ж Кобзаря, відзвук 
рядків якого незмінно присутній на сторінках «Щоденника», він у записі 
8 квітня 1942 року порівнює з розпеченою піччю. Ідеться про трагічний кут 
зору бачення світу. 

Затерте визначення «народний художник», перетворене в радянські 
часи в офіційне поняття, стосовно Довженка набуває свого буквального 
значення. Коли він записує в щоденнику 30 березня1948 року вже хресто-
матійне: 

«Хто мої герої? Батько, мати, дід і я. 
Я – Василь, Щорс, Боженко, Мічурин. 
В “Землі” помирає мій дід, Шкурат мій батько…»,
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то немає тут і натяку на метафору. У вражаючих щоденникових записах 
років війни «я» чи «ми» самого автора невіддільні від його героїв. І навіть 
героїнь. Так описані не тільки переживання Кравчини-батька, на руках якого 
помирає син, але й жінок, що біжать під бомбами, чи тягнуть з останніх сил 
плуга, або дівчат, що помирають на полі бою. 

Він справді не тільки відчуває себе частиною єдиного родового тіла, але й 
почувається саме в такій іпостасі. Сутність – у покликанні говорити від імені 
свого народу. Або, коли точніше – ЗА свій народ. У цьому творець «Землі» і «За-
чарованої Десни» є вповні породженням історичного досвіду становлення укра-
їнської культури, її в чомусь несамовитих пошуків національної самоідентифі-
кації. «Які ми?», «Хто ми?» – питання, що ставляться малим Сашком батькові 
в «Зачарованій Десні», є справді визначальними для всієї творчості Довженка. 

«А хто там нас знає – якось сумно говорив мені батько, – подумав – про-
сті ми люди, синку… Ми ті, хто хліб обробляє. Сказати б, мужики ми… Так… 
Ой-ой-ой… мужики ми й квит. Колись козаками, кажуть, були, а тепер одне 
тільки званіє осталось».

Життєва необхідність національної самоідентифікації виникає саме в мо-
менти кардинального історичного зламу, зламом тим, власне, і стимулюється. 
«Злам» («На зламі століть»), «зсув геологічного пласта» («Україна в огні»), 
«жертовний розлом» («Сіяч») і є не просто центральний сюжет, а основний 
предмет переживання, предмет, який, по суті, і породжує унікальний світ, 
авторську поетику. «Распалась связь времён» – ось його сюжет переживань. 
І тому він – класичний трагедійний персонаж. Не просто трагічний (навіть 
на відміну від Шостаковича чи Рильського, драмам яких присвячено окремі 
новели), а саме трагедійний. Довженко в «Щоденникових записах…» постає 
не епіком, він – поет розлуки, прощання, злому – руйнації синкретичного 
епічного світосприйняття. 

Звідси, саме звідси постійний мотив, що зринає від «Автобіографії» 
1939 року і триває до відомого запису, датованого 10 жовтня 1954 року: 
«У всіх моїх картинах є сцени прощання. Прощання чоловіка з дружиною, 
сина з батьками, – прощаються і плачуть. Є, треба думати, щось глибоко 
націо нальне у цьому художньому мотиві. Щось, обумовлене долею народу. 
Прощальні пісні. Розлука – це наша мачуха. Поселилась вона давним-давно 
в нашій хаті й нікому і ніколи, видно, не вигнати її, не приспати. Основний 
мотив наших народних пісень – печаль. Це мотив розлуки». 

Як справжній трагедійний герой, він сприймає цей історичний злам як 
свою особисту драму. Особистий досвід, починаючи від дитячих травм, на-
кладається на історичну ситуацію і детонує.

У ситуації історичного зламу питання національної самоідентифікації ви-
являється питанням життя і смерті в прямому сенсі слова. Привид історичної 
смерті нації, що так і не встигла дозріти, дорости до стадії власної державнос-
ті, переслідує Довженка – як жахітний макабричний танок смерті – від «Ар-
сеналу» до «України в огні». А глибинне джерело образу – у спогадах власно-
го дитинства: «…і коли я зараз згадую своє дитинство і свою хату, то завжди, 
коли б їх не згадував, це плач і похорон». 

Це пам’ять про сім’ю і це пам’ять про космос (адже хата для селянського 
сина Довженка – саме космос, у цій іпостасі вона завжди постає в нього і в 
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прозі, і в щоденникових записах), де з чотирнадцяти дітей вижити, сягнути 
зрілого віку змогли тільки двоє – він і молодша сестра Параскева (Параска, 
Паша, Поліна Петрівна…). У щоденниковому запису від 13 грудня 1943 року – 
мартиролог: названо усіх, живих і мертвих. Назвати по імені означає тут по-
рятувати, спасти, хоча б почасти, від загрози повного забуття, тобто небуття. 

Саме в цьому і бачить свою місію Довженко – порятувати, спасти народ 
свій як рід (на-рід) від постійної загрози історичного небуття. Ні більше, і не 
менше. Тому, відповідно до масштабів його геніального обдарування, твор-
чість Довженка наполегливо прагне вирватись за межі власне художнього. Це 
життєтворчість, життєбудівництво у прямому значенні слова – недарма 
в питання архітектурного будівництва він уперто втручається від початку 
1930-х років і до кінця життя (у повоєнному Києві, у Новій Каховці).

Відтак і тема безсмертя, що пронизує всю його творчість, – не метафора, 
а реальний пошук засобів подолання, відведення загрози усе того ж небут-
тя. Безсмертя Тимоша Стояна в «Арсеналі» – це фінал кінопоеми, але «Стій, 
смерть, зупинись!» – за жанром нарис, себто документальний опис реаль-
ного факту. І майбутні роздуми генерала Федорченка з «Поеми про море» 
щодо безсмертя виникають спершу у щоденниковому запису від 2 листопада 
1952 року: «Як далеко може бачити людина! <…> Я безсмертна людина, і не-
має значення, скільки мікронних шматочків часу буде існувати моє прекрас-
не я, я безсмертна щаслива людина…».

І джерелом всього цього є хата українського селянина в Сосниці, де по-
стійно лунав плач за померлими дітьми.

Довженко років війни – це конфлікт, який чим далі більше загострюється, 
ідеального та реального досвіду. Таке непросте завдання – знайти засоби для 
того, аби змінити життя свого народу, та ще й посеред війни. Засоби кіно для 
цього не годилися, фабричне, конвеєрне виробництво могло народжувати ли-
шень слабкі, уніфіковані образи. 

Сторінки щоденника, листів до Юлії Солнцевої свідчать, що Довженко 
схилявся до рішення полишити кінематограф. Слово – ось підходящий ін-
струмент для діянь художника, турботою якого є доля народу в найтрагічні-
шу, смертоносну годину. Навіть слово неявлене, інтимне, щоденникове. З та-
кого слова народилась кіноповість «Україна в огні» – як спроба порятунку, як 
рятувальний жест.

Після критики Сталіна стало очевидним – за допомогою кінотекстів 
впливати на це життя неможливо. Щоденникова форма запису стає осно-
вною в Довженка.

Через два десятиліття інший режисер, Сергій Параджанов, учень Ігоря 
Савченка, аж ніяк не випадково наполягатиме на своєму духовно-професій-
ному зв’язку з Довженком. Він схожим чином створював засоби для того, аби 
вплинути на життя поза кінематографом. Після фактичної заборони явища 
на ймення «Українське Поетичне кіно 1960–1970-х», яке багато в чому успад-
кувало не тільки художньо-світоглядні принципи, але й стратегії творчої по-
ведінки Довженка, лишалось розраховувати на некінематографічні (і тим 
більше на позаіндустріальні) засоби. «Щоденником» Параджанова стали що-
день продуковані ним усні історії, які складалися в цілком конкретний, жит-
тєво відчутний автоміфологічний текст. Доповнений, уже після арешту і ро-
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ків перебування в таборах, колажами, у яких життя, добряче побите й розбите 
на шмаття, збиралося з осколків у нову цілісність. Багато в чому унікальне, 
в епоху писемності й засобів масового тиражування, прагнення впливати на 
життя поза кінематографічною і навіть писемною фіксацією. 

Ця стратегія була вироблена Довженком, і його щоденникові записи про-
мовляють це більш ніж виразно. В основі такої стратегії маніфестування гла-
венства життя, первинності життя перед мистецтвом (яке і є, за визначенням, 
чимось штучним, неприродним). Річ у тому, що за допомогою мистецтва (та 
ще й узятого під тотальний контроль влади) по-справжньому вплинути на 
життя не є можливим. Вплинути на життя може тільки життя. А точніше – 
життя, загорнуте в міфологічну оболонку. 

Яке саме життя? А те, що стало історією (історіями). Чиє життя? А своє. 
І тому щоденник є найприроднішим способом реалізації такого розуміння 
суті справи. Пророк, яким і мислив себе художник, понад усе вірить в те, що 
Слово його володіє магічними властивостями й рано чи пізно все одно проб’є 
стіну, що відгороджує його від Буття. 

Перебудова життя засобами мистецтва ніяк не вдалася. У 1940-ві (роки 
світової руйнації, катастрофічних війн) це стало надто очевидним. І тоді піш-
ли в обхід – перетворювати життя за допомогою самого життя. 

І відтак нітрохи не дивує та роль, що її обирає для себе Довженко задля ре-
алізації взятої на себе місії порятунку народу. Роль персонажа, очікуванням 
якого живе упродовж майже століття – від середини ХІХ в. – народжувана 
«висока» (якщо пригадати термінологію М. М. Бахтіна) українська культура. 
Це роль пророка. Так було сприйнято Григорія Сковороду, висліди філософ-
ської поезії та поетичної філософії якого вгледять (несхвально) критики піс-
ля з’яви «Землі». І, звичайно, саме так сприймався і так позиціонував себе Та-
рас Шевченко, котрий перетворював псалми біблійних пророків на пророчу 
українську поезію (чи не тому Довженко, услід за Кобзарем, буде віддавати 
перевагу кличній формі слова «люде», а не звичному «люди»).

«Воздвигне Вкраїна свойого Мойсея» – римуючи «Мойсея» з «Месією», 
натхненно пророкував на початку революційних 1920-х Павло Тичина. Саме 
тоді, у 1920-х, у середовищі українських інтелектуалів і склалось (а точніше 
сказати, виробилось услід попередникам, тому ж Тарасу Шевченку, Гого-
лю,) уявлення про месіанську роль поетів, художників у справі Відроджен-
ня України як такої. Уже Довженкова «Звенигора» наповнена дискусійним 
струмом подібних ідей. Образ героя месіанського замісу поставлено в центр 
наступних витворів режисера – «Арсеналу» та «Землі».

Усе це відбулося не без впливу письменницького оточення, у якому пев-
ний час перебував і Довженко. Нагадаймо собі: погляди й завдання одного з 
тогочасних письменницьких утворень (ВАПЛІТЕ) його лідер, Микола Хви-
льовий, характеризував так: «Ставка на “генія”, боротьба за так звану “велику 
літературу” з протиставленням її літературі “дня”, погляд на письменника як 
на суспільну одиницю, яка мусить бути в конфлікті із сучасним йому сус-
пільством…» 322 А ще концепція «Азійського ренесансу», за якої Україна гряде 

322 Хвильовий М. Твори в п’яти томах. Нью-Йорк ; Балтимор ; Торонто, 1983. 
Т. 4. С. 613–614.
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як донор європейської, західної культури, як новий, народжуваний геній цієї 
культури.

Відомий епізод, коли Сергій Ейзенштейн, Всеволод Пудовкін і Довженко 
(опісля перегляду «Звенигори») розіграли маски геніїв Відродження. Двоє 
небожителів приймали до свого гурту третього. Мине кілька років, і на по-
чатку 1933-го інший небожитель, Йосип Сталін, прийме в Кремлі Довженка. 
І після цього вже ні про яку гру не йшлося – ставка тут була не «на генія», 
а на саме життя, на самозбереження. Наполягати на своєму було украй не-
безпечно, іноді просто смертельно – Довженко по-справжньому це усвідомив 
тільки після історії з «Україною в огні». І почасти скоректував свою страте-
гію життєбудівництва, але тільки почасти. Коли від 1952 року почав їздити 
в Нову Каховку і спостерігати за грандіозними будовами, смак до творення 
життя повернувся до нього знову. Творення це розумілось митцем як про-
грама творення Комунізму, комуністичного проєкту, у який він продовжував 
вірити до останнього подиху. 

На жаль, записи щоденникового, інтимно-творчого характеру до 1939 року 
не збереглися, хоча вони, напевно, були. Можливо, загинули в роки війни, зали-
шені в київській квартирі (її було пограбовано). Однак просте зіставлення світо-
глядних парадигм Довженка 1920-х та 1940-х переконує в тому, що під впливом 
народної трагедії воєнних літ режисер знову приймає на себе месіанську роль. 

Українське Відродження 1920-х дістало назву Розстріляного, більшість 
його суб’єктів було знищено – якщо не фізично, то морально. Подібна доля 
очікувала й Довженка, але він вижив завдяки заступництву Сталіна. Заступ-
ництву, яке дорого коштувало митцеві – втратою мистецької особистісної 
автономії. Одначе сам по собі порятунок став у ряд із випадком з дитинства, 
коли в один день померло четверо Довженкових братів, а він вижив. Це під-
силило містичну складову автоміфу кінорежисера, фінальною точкою якого 
став напис на могильній стелі на Новодівичому цвинтарі в Москві: «Умер в 
воскресение»… 

Та що не минало й не заспокоювало, то це присутність привиду історич-
ної смерті нації. Уцілівши, Довженко почав протидіяти тенденції понищення 
України і українців. Апофеозом такого протидіяння стала кіноповість «Укра-
їна в огні». 

Олександр Мень стверджував, що старозавітний пророк – «не столько 
предсказатель будущего, сколько прежде всего боговдохновенный вестник 
небесной воли. Тайна пророческого дара превосходит всякое рациональное 
истолкование. Пророк ощущает себя орудием Божьим, и в то же время со-
храняет во всей полноте свою личность, произносит Слово Божье от первого 
лица, но при этом нисколько не похож на исступлённого прорицателя или 
пифию, которые вещали в сомнамбулическом трансе. <…> Со времён Моисея 
действуют в Израиле эти великие религиозные учителя, выступая, преиму-
щественно, в критические, переломные эпохи. От лица Бога они обличают 
народ в грехах и уклонении от истины и призывают его соблюдать верность 
Завету. Центральная идея проповеди пророков – спасение от мирового зла, 
грядущее Царство Божие» 323. 

323 Мень А. Как читать библию. Брюссель, 1991. С. 87.
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У своїх «Щоденникових записах…» Довженко нерідко виступає саме в 
ролі пророка-обличителя. Він звинувачує в байдужості до страждань свого 
народу радянську державу, іноді самого Сталіна (хоча більшість записів щодо 
нього позбавлені критики). Дістається також представникам інших народів – 
росіянам, євреям, грузинам… Не щадить навіть своєї матері, коли помічає в 
ній егоїзм і зосередженість на власних потребах. Дістається і дружині (Юлії 
Солнцевій) та її матері. Тільки батько, Петро Довженко, з його мученицькою 
смертю в окупованому Києві, ідеалізується – його страждання покладені на 
олтар спасіння нації, народу.

А власне – дістається й самому українському народові, якому – так нерід-
ко видається Довженкові – байдуже, чи буде Україна, чи ні, будуть вони укра-
їнцями, чи це для них немає принципового значення. Довженко таки пророк 
у своїх гнівних прокльонах і звинуваченнях. А все в ім’я того, щоб Україна не 
втратила свого історичного шансу і ствердилась в історичному космосі. 

І в гніві своєму сам Сталін не є чимось авторитетним. Посеред кампанії 
звинувачень Довженко звертається до вождя: «Товаришу мій Сталін, навіть 
якби були богом, я й тоді не повірив би вам…» (27 липня 1945 р.). 

Та після всіх цих страшних руйнацій, погибелі народу – до кого зверта-
тись, чи не порожні небеса?

У другій половині 1940-х із цього питання виростає один із найсильні-
ших Довженкових задумів – «Загибель богів». Одначе показово – лишається 
не завершеним. Питання зависає в повітрі. Патріархальний світ язичесько-
го багатобожжя (а персонажі Нового Заповіту в церковному розписі сприй-
маються як «боги», тобто персонажі язичеські) – це світ, з якого виходить 
Довженко на стадії зламу, застигаючи в очікуванні «незнаного Бога». Хоча 
очима пророка він бачить, як закладаються міни в майбутню національну іс-
торію. Власне кажучи, робилося це й раніше. Насамперед ідеться про програ-
мування безпам’ятства. 

«В університеті говорили (українською) тільки початкуючі і поети. Всі 
інші по-руськи, на радість Гітлеру». А ще тверезе розуміння того, що без і поза 
культурою жоден історичний проєкт реалізувати неможливо. 

Щоденникові записи Довженка кінця 1940-х – першої половини 1950-х – 
наступний акт трагедії: перебування на «сталінських інтегральних вершинах 
споглядання». За будь-яку ціну Довженко прагне адаптувати своє бачення 
світу в пізню сталінську офіційну доктрину, переконати себе в її правоті. 

У підсумку нерідко маємо мимовільну автопародію на власну картину 
світу. Записи повняться прокльонами на адресу імперіалістів, безродних 
космополітів, «народів-зрадників». Викристалізовується задум сценарію 
«Пшениця», який має уславити «відкриття» Трохима Лисенка і т. п. І світ 
двополюсний: ми, СРСР, носії світла і прогресу, і вони, колективний Захід, 
перебувають в глибокому маразмі… 

Задум «Поеми про море» виникає на початку 1952 року; його героїв До-
вженко називає «жителями приреченого міста» (бо цілі землі підуть під воду). 
Водночас Нова Каховка уявляється «Золотими воротами», які ведуть до омрі-
яного комунізму, у царство Месії. Потрапити туди можна через випробування, 
а вести народ будуть, звичайно, пророки. Буквально так: «Федорченко і Заруд-
ний – кожен несе в собі риси Мойсея» (запис від 3 вересня 1955 р.).
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Довженко прагне розгледіти риси того майбутнього царства, одначе вони 
стають дедалі біль туманними. І навпаки – з особливою гостротою і чуттєвіс-
тю відчуває живу красу світу, який має піти в небуття – як жертва богам інду-
стріального та псевдонаукового прогресу. Люди на сторінках Довженкового 
щоденника постають часто просто безликими гвинтиками загального посту-
пу, їх просто несе хвилею історії. Зате виразними й навіть надто виразними 
постають пейзажі, зокрема й пейзажі старої архаїчної архітектури, старого се-
лянського побуту. І це вже схоже на прозріння – прозріння біди, що її несуть 
гасла соціального й технічного прогресу. В їх основі – злам, який виглядає 
руйнацією, нищенням основ цивілізації, яка складалася віками…

Отже, «зробити фільм про нинішнє село неймовірно важко, коли говори-
ти всерйоз про правду життя, а не брехати на догоду чиновникам. <…> Як 
далеко до комунізму» (6 жовтня 1954 р.). І висновок: «А поки буду творити 
легенду».

Трагічне відчуття того, що все програно – передусім сам комунізм, що ви-
явився хоча й грандіозною за задумом, але все ж утопією, яка на очах зану-
рюється в історичні води. На деякі фундаментальні причини того, що відбу-
вається, Довженко вказує з проникливістю пророка. Серед них – радикальне 
протистояння і чиновного «воїнства», і народу як такого. Убогі, мертворож-
денні люди, які очолили історичний процес і повели його в болото – най-
ближчу їм і найзрозумілішу сферу буття та побутування. «Установку на ге-
ніїв» замінили установкою на сірість і безликість, демократію – казарменою 
дисципліною. У підсумку казарму й вибудували – Довженкові прикінцеві 
щоденникові записи свідчать про те, що він дедалі частіше вірив тому, що він 
бачив, а не тому, що хотів бачити.

ПРОЩАННЯ ЗІ СТАЛІНИМ. СМЕРТЬ БАТЬКІВ. 
ВОСКРЕСІННЯ НОВИХ-ДАВНІХ КОМПЛЕКСІВ

Нереалізований до кінця фільм «Прощавай, Америко!» не може не врази-
ти тим, що він – про зраду Батьківщині. Можливо, у цьому і полягав задум 
«генерального продюсера радянського кінематографу» (так нині іноді нази-
вають Сталіна) – аби Довженко, котрий болів болями своєї України, зробив 
картину про зраду рідній землі. Згода робити саме таку стрічку сама по собі 
знакова – вона означала: митець зламався… А потім, переконавшись у тій 
зламаності, вождь дав відбій. Принаймні таку версію висловив у вже згаду-
ваному фільмі «Американська трагедія Олександра Довженка» московський 
кінознавець Євген Марголіт. Могло бути й так. Хоча загалом важкувато шу-
кати логіку там, де насправді її не було. 

Відомий російський письменник Віктор Некрасов (більшу частину жит-
тя прожив у Києві) у своїй книзі «Саперліпопет» описує свою зустріч із 
Сталіним 1946 року (не зовсім у мемуарному, щоправда, стилі – вочевидь 
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тут є ознаки літературної обробки власних спогадів). Після присудження 
йому Сталінської премії за повість «В окопах Сталінграда» вождь нібито 
призначив письменникові аудієнцію. І перше, що запитав, чи здогадується 
Некрасов, чому високу премію отримав? Пояснив: «Задница у меня болит, 
вот почему. Все ее лижут, гладкая стала». Вождь був гумористом… А ще, ви-
являється, любив правдолюбців. «В окопах…» – твір без найменшого пафо-
су, написаний ніби від першої особи. Місцями, до речі, у чомусь суголосний 
зі щоденниковими записами Довженка. Повість сподобалася головному 
редакторові журналу «Знамя», Довженковому другу Всеволодові Вишнев-
ському, і той її видрукував. А потім уже вона викликала симпатію і самого 
вождя. 

Одначе всьому буває кінець. Великий вождь і учитель покинув радян-
ський народ. Сталося це 5 березня 1953 року, і відомо, як невтішно й трагічно 
сприйняли радянські люди цю звістку. Тоталітарне суспільство нагадує па-
тріархальне – культ батька тут є визначальним. Його смерть видається мало 
не глобальною катастрофою, це просто кінець життя…

Тож не подивуймо щоденниковому запису (його сором’язливо не подали 
в українських виданнях) від 8 березня 1953-го і тим емоціям, котрі збурили 
душу митця. Сталін справді багато важив у його долі, він знав його, хитрому-
дрий вождь уміло грав на струнах Довженкової душі. Так що по-людськи все 
зрозуміло.

«Умер Великий наш вождь… і сьогодні ми поховали його. Уже ми без Ста-
ліна рідного. Лежав у домовині, склавши богатирські руки творця. На грудях 
сяяли золоті знаки епохи, ним створеної. Лице мислителя і трудівника вели-
кого було живим, втомленим і чимсь невдоволене з нас. Скільки суму й смут-
ку. Як важко на серці. Уже шостий день не знаходжу собі місця, не знаю, за що 
взятися, що думати, що робити. Як жаль, що не можна оддати своє життя за 
нього, аби тільки прожив він хоч десять ще років. Осиротіла наша батьківщи-
на-земля. Скільки сліз і зітхань, скільки глибоких скорбот і великого смутку, 
і вже не побачимо Сталіна. Довгі роки були ми спокійні з ним, бо всякий від-
чував у роботі, в творчості, у пошуках, у війні, що є у нас Сталін, і тому якби 
що там десь не було важко, чи трудно, чи небезпечно, – все закінчиться добре, 
бо завжди і у всьому рішуче він був на висоті.

І… не стало його.
Не стало мого заступника, що кілька разів рятував моє життя від загибелі 

через злих і жорстоких ворогів, який помітив мене, відзначив, підняв мораль-
но. Що чекає мене тепер, не знаю. Слабішають мої сили, втомилося серце. 
Холодно мені і неприютно. Як тяжко мені…

Швидше із Москви. На будівництво комунізму [невдовзі Довженко 
справді поїхав, уже не вперше, до Нової Каховки на будівництво ГЕС. – С. Т.] 
Присвячу його імені твір. Вложу в нього всю свою душу, всі сили, що тільки 
залишились в мені. Буду жити ним, поки й битиметься в грудях серце. Все 
моє життя пройшло з ним. Все краще, що я створив, краще, що я мислив, до 
чого прагнув. Я його мрійливий полум’яний сучасник з тридцаттю трижди 
крат партійним білетом в серці».

Про кого це писано? Про бога! Це ж бо молитва, котру, щоправда, не на-
звеш святою. Бо адресована людині, що диявольськими діяннями заволоділа 
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умами і серцями мільйонів, мільйони інших пославши у «кращі світи». Що 
ж, так було…

Отака ступінь зомбування – навіть великого митця. Жахнімося, бодай тро-
хи – хай обмине нас чаша сія. Тоталітарна держава маніпулює людською свідо-
містю, її ідеологічна машина вкладає в неї образи і поняття, які заледве не по-
вністю визначають поведінку та потаємні – навіть – помисли. Звісно, Довженко 
(і це доводить його щоденник) був значно вільнішим від абсолютної більшості 
своїх сучасників. Одначе навіть він готовий віддати життя за хирлявого вождя, 
навіть він клянеться до смерті працювати над його обезсмертненням.

Утім, є тут і глибші, власне соціально-психологічні причини. Довжен-
ко виховувався у селянській родині, у патріархальному середовищі з його 
культом батька, батьківського начала. У місті той культ слабший, проте ми 
знаємо, як часто дослідники творчості Михайла Булгакова чи Бориса Пас-
тернака, говорячи про стосунки письменників зі Сталіним, звертаються до 
категорії батьківства. Вождь був непоганим психологом, а відтак доволі вмі-
ло грав роль такого собі Карабаса-Барабаса, у театрі якого всі мусили бути 
ляльками, почуваючись дітьми, єдиним прихистком яких є вусатий-борода-
тий «батько». Власне, сам Довженко у своїх стосунках з колегами тримався у 
чомусь такої ж парадигми: незрідка він був «пророком», «богом», «батьком», 
а вони – його «сини» і «дочки». Цим, до прикладу, можна пояснити склад-
нощі стосунків митця, скажімо, з Миколою Бажаном: допоки той сидів «на 
печі», виявляв соціальну інфантильність, усе було гаразд. А коли став «до-
рослим», почав викликати незадоволення. Хоча йдеться, звичайно, про таку 
собі спрощену модель міжлюдських стосунків.

Так уже збіглося, що час найгострішого конфлікту зі Сталіним, пов’язаного 
з «Україною в огні», – це й період, коли з’ясувалося, що Довженків батько по-
мер у дні окупації фашистами Києва. Й синхронно – криза у стосунках з вож-
дем, «батьком народів», батьком кожного громадянина Країни Рад. То ж цито-
вані вище щоденникові записи, присвячені батькові, атмосфері, що визначала 
життя родини, слід читати у контексті тієї кризи. Довженко ніби проговорює 
майбутню розмову зі Сталіним, й відтак не дивно, що доля власного батька стає 
додатковим аргументом на користь того, що не все гаразд у великій всесоюзній 
родині, очолюваній вождем всього і вся. Як і те, що Петро Довженко помирав із 
прокльонами на устах – прокльонами на адресу Сталіна, сурогатного батечка, 
що не тільки не вберіг багатомільйонну сім’ю від нечуваних наруг і випробу-
вань, а більше – поставив її на грань цілковитого винищення.

Ні, не батьком і не богом був Сталін для Петра Довженка. Та у його сина 
стосунки з вождем були куди складніші, тим більше, що вони спиралися на 
досвід особистого знайомства. Адже й справді всесильний керівник біль-
шовицької імперії кілька разів рятував митця. Та й у ситуації з «Україною 
в огні», коли було застосовано традиційну процедуру одночасного прикла-
дання батога і медівника. Останній полягав у тому, що Довженку періодично 
нагадували, що доля його могла скластися куди гірше. Особливо ж у разі по-
вернення в Україну – «хохли» негайно повели б на страту. Не те, що у Мо-
скві – «лагідній та ласкавій» до справжніх митців. 

«Товаришу мій Сталін, – записує митець до щоденника, – коли б ви були 
навіть богом, я й тоді не повірив би Вам, що я націоналіст, якого треба пля-
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мувати й тримати в чорнім тілі. Коли немає ненависті принципової, і зневаги 
нема, і недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його долі, ні до 
його щастя, ні гідності чи добробуту, – невже любов до свого народу є на-
ціоналізм? Чи націоналізм в непотуранні глупоті людей чиновних, холодних 
діляг, чи в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче». І далі 
пряме, бодай і віртуальне звернення до вождя, кращого друга радянських кі-
нематографістів: «Нащо обернули Ви моє життя на муку? Для чого одняли в 
мене радість? Розтоптали моє ім’я? Проте я прощаю Вас. Буваючи вельми ма-
лим, прощаю Вам малість Вашу і зло, бо й Ви недосконалі, як би не молились 
Вам люде. Бог є. Але ім’я йому – випадок» (27 липня 1945 р.).

Що ж до смерті Довженкового батька… Нагадаймо вже цитований запис зі 
щоденника: «Шість днів лежав він непохованим, поки мати не зробила йому 
гроб, продавши рештки своєї одежі, і не одвезла його, стара, самотня, кинута 
всіма, на кладовище». А продовження вже біблійне, це такий собі міф про 
батька: «Мати каже, що він у гробу був як живий і красивий. У нього і в гробу 
було чорне хвилясте волосся і біла, мов сніг, борода» (26 листопада 1943 р.).

На Байковому цвинтарі в Києві, побіля могили Довженкової матері, є і 
могила батька, Петра Семеновича. Символічна, оскільки справжня так і не 
знайдена. Племінник Довженка, Тарас Дудко, в одному з інтерв’ю розповів 
про це так: «Ніхто не знав, де його могила. Бабуся покликала Сашка [тобто 
сина, О. П. Довженка. – С. Т.] розшукати поховання. І наша родина вируши-
ла на Куренівське кладовище, де, за переказами, закопали діда після того, як 
його смертельно побили у притулку для самотніх. 

Довелося обійти всі закутки. Але ніде ні хреста, ні горбика, ні позначки. 
Адже під час німецької окупації жодних записів не велося… Я помітив, як спо-
хмурнів Олександр Петрович. Мені хотілося чимось допомогти в горі. Я взяв 
за руку маму [П. П. Дудко. – С. Т.] і стис їй пальці; мовляв, не сумуй, ти зі 
мною не пропадеш, усе буде добре! А дядько лише глянув на мене, хлопчика, 
й в його устах зблиснув усміх. То була для нього справжня трагедія!» 324.

У цьому спогаді не зовсім зрозумілим є вислів «за переказами» – так, наче 
та інформація була безосібною. Хоча ми знаємо від самого Довженка, що на-
віть домовину зробила його мати, сама ж відвезла тіло небіжчика на цвинтар. 
Просто за таких обставин важко було зафіксувати місце поховання, його було 
втрачено. Так чи інакше, а Довженка не могла не гнітити відсутність реальної 
батькової могили…

ЩЕ ПРО КОМПЛЕКСИ ПАТРІАРХАЛЬНОГО 
СУСПІЛЬСТВА

У досі не видрукуваних повністю спогадах про О. Довженка («Полум’яне 
серце») відомого кінооператора й режисера Олексія Мішуріна йдеться і про 

324 Цит. за книгою: Шудря М. Геній найвищої проби. Київ : Юніверс, 2005. С. 156.
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Сталіна. Мемуарист (він працював з режисером, як асистент оператора, під 
час зйомок фільму «Щорс») запам’ятав розповіді митця про дві зустрічі з 
вождем. Першу він записав з Довженкових слів «майже стенографічно», від-
так відтворимо її мовою оригіналу.

«Жили мы тогда [мовиться про 1935 рік. – С. Т.] в московской гостинице 
“Националь”, что на углу проспекта К. Маркса и площади Революции, – на-
чал свой рассказ Довженко. – Поздно ночью раздался телефонный звонок. 
Я, сонный, поднял трубку, в которой моментально прозвучал мужской голос: 
“Не отходите от телефона, с вами будут говорить!” Я потерялся в догадках… 
Телефон молчал… Потом что-то щелкнуло и послышалось глуховатое: – 
Здравствуйте, Александр Петрович… Это Сталин! – Помню, как у меня в ру-
ках затанцевала трубка. – Выходите на Площадь Победы, я к вам подъеду! – 
и все!

Наскоро одевшись, я опрометью бросился вниз по мраморным лестницам 
готеля, немало удивив проснувшуюся Юлию.

Площадь была пустынна. Очень далеко, почти на горизонте ее, маячили 
одинокие фигуры.

Вдруг из-за музея Ленина появился черный “ЗИС”, сопровождаемый, на 
почтительном расстоянии, такой же черной “Эмкой”. Машины явно направ-
лялись к гостинице. Потом сопровождавшая остановилась у недавно пущен-
ной станции метро “Площадь Революции”, а первая, мягко тормознув, подру-
лила прямо ко мне и из нее вышел Сталин.

– Стоп… Стоп... – приказал я своим разбушевавшимся нервам.
– Еще раз здравствуйте, – протянул по домашнему руку тогда легендарно-

недосягаемый Сталин, – пройдемся, подышим воздухом. И, после паузы: – 
Мне это сейчас редко удается.

Мы пошли. Походка у него медленная, вразвалку. Явно сказывался сидя-
чий образ жизни. 

Ночная Москва была странно тиха, только далекие, очень далекие редкие 
автомобильные гудки нарушали эту тишину.

Мы вышли на Красную площадь. Гордо сверкал своим куполом Иван Ве-
ликий… Остановились.

– Восточная сказка, – сказал Сталин, глядя на Кремль. И как-то сам по 
себе возник разговор о красоте древних сооружений, об их значимости для 
грядущих поколений.

– Москва плоская и кроме Кремля с его Иваном Великим не на чем оста-
новить взор, – сказал я ему. – Раньше с Воробьевых Гор была видна добрая 
половина церквей из ее сорока-сороков, а теперь, после того, как многие из 
них разрушены временем, она стала еще более плоской. Надо, мне кажется, 
по всей Москве, особенно на ее редких возвышенностях, построить здания, 
высота которых намного бы превышала высоту Ивана Великого… Вспомните 
Ленинград с его Исакием, Адмиралтейский шпиль, шпиль Петропавловской 
крепости. Вспомните об одном из чудес света, Александрийском маяке, вспо-
мните, наконец, о древних пирамидах Египта с их загадочным сфинксом…».

Спогади О. Мішуріна позначені скрупульозністю, а головне кореспонду-
ють з іншими фактами. Відомо, скажімо, що тема перебудови, удосконалення 
довкілля була однією з найулюбленіших для О. Довженка. Щодо прогулянок 
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із Сталіним нічною Москвою так само чимало свідчень. Митець розповідав 
про це багатьом. Мені доводилося чути переказ його оповідок від Григорія 
Зельдовича (був редактором на фільмі «Іван») та Олеся Гончара. 

Останній відтворив ті прогулянки в оповіданні «Двоє вночі», написаному 
1963 року й тоді ж підготовленому до друку в газеті «Літературна Україна». 
Письменник розповів мені в 1994 році, що вже набране оповідання було зне-
нацька заборонене до публікації (надруковане значно пізніше). Чому? Олесь 
Гончар пригадував, що напередодні виходу газети був у гостях в одного з 
українських письменників і в присутності ще кількох літераторів заходився 
розповідати про взаємини Довженка і Сталіна. Згадував і своє оповідання… 
«Стукачі» працюють оперативно – принаймні сам Олесь Гончар не знаходив 
іншої причини для несподіваної заборони. Тема стосунків вождя і митців, ви-
ходить так, лишалася табуйованою і за «царювання» Микити Хрущова.

Архітектурний рельєф, необхідність відповідних просторових акцентів, 
у тому числі виокремлення композиційного центру населеного пункту, – про 
це не раз говорив і писав О. Довженко, зокрема й на прикладі архітектури 
українського села. Нищення церков, на його думку, спотворило природну до-
сконалість організації часопростору, позбавило сільську архітектуру смисло-
вого центруючого начала…

Довженко тільки натякає Сталіну про те нищення («Разрушены време-
нем…») – вождь надто добре знав, ким насправді «разрушено» (утім, самого 
Довженка важко підозрювати в симпатіях до церкви і несхваленні антицер-
ковної політики тодішньої держави). Щодо висотних будівель, які мусили 
надати столиці іншого архітектурного облаштування, то після війни саме це 
й було зроблено. 

А тоді, у 1935 році, вождь перевів розмову в інше русло. «А вы знаете, До-
вженко, – прервал мои мечты Сталин, – ко мне недавно приехал столетний 
старик из Грузии. Он привез и показал зерна какой-то чудесной пшеницы, 
доставшейся ему в наследство от деда. Я передал ее академику Лысенко, и он 
определил, что эта пшеница, так называемая ветвистая, произраставшая в 
древнем Египте, а в былом культивируемая и дающая огромные урожаи в 
Грузии.

Я знал об этой чудо-пшенице со слов самого Лысенко и, воспользовав-
шись темой, вспомнил о не менее чудесном человеке Василии – Василии До-
кучаеве, русском ученом естествоиспытателе и инициаторе лесных полос в 
степной зоне страны.

Вспомнил о помещике Фольксвейне, пробуравившем только одну арте-
зианскую скважину и превратившем засушливые Асканийские степи в цве-
тущий оазис. Вспомнился также и великий преобразователь природы Иван 
Владимирович Мичурин, который на Джерсе получал чудесные плоды и о 
котором я мечтал снять фильм».

Таким чином, О. Довженко ще 1935 року мав намір зняти фільм про Мі-
чуріна. У вже цитованих спогадах Юлія Солнцева стверджувала, що ця тема 
«давно была закреплена за ним» 325. Одначе тоді, у 1935-му, якщо Мішурін 
точно відтворює Довженкові свідчення, «Сталину эта идея не очень понрави-

325 Радуга. 1997. № 2. С. 151.
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лась, но он перенес разговор на кинематограф, который очень любил. Расхва-
лив “Чапаева”, он намекнул мне, что на Украине был свой Чапаев – молодой 
командир Богунского полка Николай Щорс.

– Вот о ком снимайте фильм! – безапеляционно сказал он, а прощаясь, 
спросил:

– Довженко, вы любите украинские песни? Я часто слушаю их, проигрывая 
на патефоне, и люблю не менее грузинских. “Роспрягайте, хлопцы, коней…” – 
пропел тихо он.

– Я обожаю украинские народные песни, но у меня нет патефона, – 
улыбнулся я.

– Это не проблема, – сказал он.
На другой день патефон и набор пластинок с украинскими песнями стоял 

на столе в нашем номере гостиницы “Националь”».
Історія з патефоном уже відтворювалася вище – Довженко переповідав її 

не раз. Звичайно, бо тим самим ілюструвались особливі стосунки з вождем, 
що було не зайвим у ті часи, а крім того, підкреслювалося прихильне ставлен-
ня керівника держави до української культури, що, так само, було не зайвим.

Загалом враження таке, що продюсер заїхав до режисера, аби замовити 
йому фільм. Наведені вище обставини фактичного «запуску» «Щорса» (під 
час вручення ордена Леніна, привселюдно, коли Сталін сказав про Довжен-
ків «борг») у контексті щойно цитованих спогадів виглядають як продовжен-
ня попередньої бесіди. Митцеві вже вкинуто у свідомість ідею картини про 
«Українського Чапаєва», а потому влаштовується невеличка вистава – із гля-
дачами й «розкруткою» в пресі. Ні, вождь таки справді був непересічним про-
дюсером…

Мішурін відтворив ще один Довженків спогад – про засідання в Кремлі 
30 січня 1944 року. Мемуарист стверджує, що розповідь «записанная опять 
же со слов Александра Петровича». Одного разу він запитав О. Довженка, 
чи ж правда, ніби його «якобы вынесли на руках после этого знаменитого со-
вещания в кабинете Сталина, где разбирался ваш сценарий “Украина в огне”, 
и правда, что Сталин на вас кричал? – рискнул я как-то спросить, заранее 
зная, что он либо умалчивает об этом периоде жизни, либо говорит с неохо-
той. Уж очень хотелось мне услышать об этой истории из первых уст.

Довженко посмотрел на меня скорее осуждающим, чем недовольным 
взглядом.

– И кто это вам такое наплел? – сказал он после долгой паузы и, не до-
жидаясь ответа, буркнул: – Досужее вранье моих недругов. – Он (Довжен-
ко) никогда не употреблял слово “враги”. – Я вел себя там, как подобает 
мужчине… Обморок… Такое придумать!.. Во-первых, Сталин никогда ни на 
кого не кричал, во всяком случае я его кричащим никогда не видел. Это был 
рассудительный, говоривший медленно и тихо человек. Он как бы подбирал 
и взвешивал каждое слово, ибо каждое его слово исполнялось беспрекослов-
но и молниеносно. Сказал вырубить сто- двухсотлетние кипарисы в Лива-
дии – на утро их не стало. Сказал уничтожить плющи, в обилии вившиеся 
по стенам Воронцовского дворца – уничтожили [йдеться про реальні історії 
щодо природно-архітектурних комплексів у Криму. – С. Т.]. Сказал… Да что 
говорить, вы же сами знаете, как велика была его власть.
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Во-вторых, я подготовил себя к этой встрече [це, власне, й засвідчують 
цитовані вище Довженкові записи в “Щоденнику”. – С. Т.] и знал, что еду в 
Кремль не за орденом. Знал, что многие вещи в сценарии вызовут споры и со-
мнения, но я никак не предполагал, что он по этому поводу соберет все полит-
бюро ЦК, и когда все это началось, то, признаться, действительно было от чего 
потерять сознание. Мне, прежде всего, было необыкновенно досадно и обид-
но, как он мог преподнести мне этот сюрприз. Как мог поступить так со мной, 
малым перед ним Довженко, он – великий Сталин. Почему, не вызвав меня 
одного, с глазу на глаз не указать мне на мои ошибки? Наконец, поругать, по-
журить меня… высечь! Нет, собрал политбюро, устроил посмешище, унизил, 
опозорил, раздавил, и самое страшное – сказал, что от меня веет националис-
тическим душком, запретил мне бывать на Украине, лишил возможности на-
вещать любимую сестру. Усадил меня напротив себя в конце длинного, как до-
рога, стола, открыл сценарий, стробоскопически [тобто так, що все злилося в 
одному русі. – С. Т.] пролистал между пальцами страницы и уставился на меня 
немигающим взглядом. Мне стало не по себе. Предо мною был совсем другой 
человек. Его доброго прищура глаз, каким он встречал меня в былые времена, 
как не бывало. Это был жестокий, насыщенный чем-то очень недобрый взгляд.

– Да-а-а! – многозначительно протянул он, а потом начался полный раз-
гром сценария…

– Как вы, Никита Сергеевич, могли такое допустить там у вас на Украи-
не? – зло глянул он на Хрущева.

– Мы делали ему, то есть мне [репліка Довженка. – С. Т.] замечания, а он 
не послушал. 

– Что же вы, Никита Сергеевич, – сказал я ему после немого вопроса ко 
мне Сталина, – ведь сценарий лично вами был одобрен и чуть ли не запущен 
в производство?

Хрущев посмотрел на меня уничтожающим взглядом, и я понял, что об-
рел в его лице злейшего врага. Он после смерти Сталина тоже запретил мне 
посещать Украину, но я, как видите, приезжаю к вам сюда, ибо это моя люби-
мая земля, за которую я отдам все, вплоть до жизни» 326.

Найцікавішими в останньому фрагменті є розкриття психологічних ню-
ансів останнього «кремлівського рандеву» зі Сталіним. Довженко налашто-
вувався на особисту зустріч, він, вочевидь, не розумів (ні тоді, ні пізніше), що 
йдеться не тільки і не стільки про нього, як про ситуацію наближення кінця 
війни й необхідності «вправляти мізки» людям, у легені яких упродовж війни 
було закачано аж надто багато вільнолюбивого кисню. Відтак це була пока-
зова страта – аби іншим «не повадно было». Той Сталінський меседж одразу 
зрозуміли – і почалося «закручування гайок». Сам Довженко волів, аби «гос-
подар» учинив так, як батько Боженко зі своїм ординарцем Савкою Трояном 
у «Щорсі»: не знімаючи з коня, вивів у покої і тихенько «погрів» трохи плечі 
й спину нагайкою, водночас пригощаючи коньяком: «Пий, мурляко…»

326 Цитовано за машинописною копією спогадів Олексія Мішуріна «Пламенное 
сердце» (Воспоминания об А. П. Довженко), датованих 1982 роком (с. 151–155). Ру-
копис надали вдова режисера й кінооператора Людмила Мішуріна та його донька 
Марія.
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Це, як бачимо, і сприкрило митця найбільше: вождь вийшов з образу 
«батька» з «добрым прищуром глаз» і перетворився на жорстокосердно-
го можновладця. Ким він, власне, і був насправді. Гру закінчено, «холопу» 
вказали на своє місце й улаштували показову «порку». А він-то вважав себе 
«сином»… Психічна травма, якої зазнав унаслідок цього О. Довженко, не ми-
нула до самої його смерті. Та й фізичний стан катастрофічно погіршився. За 
свідченням О. Мішуріна, митець «часто, особенно после пятидесяти лет, бо-
лел, стал подозрительным, мнительным и раздражительным. Он в последние 
годы возил с собой всякие бутылочки, из которых пипеточкой накапывал в 
рюмку по нескольку капель и, выпив, принимал покойную позу. Он уже не 
садился, как раньше, подогнув под себя правую ногу, а, извинившись, полу-
лежал. Часто жаловался на аорту.

– Гадкая штука, – говорил он о ней. – Вызывает неповторимо невыносимую 
боль, и ты кажешься себе огнедышащей горой за секунду до извержения.

Этот физический недуг заставлял его работать вполсилы, от чего он очень 
страдал.

– Разрешите мне прилечь, – не прерывая беседы, часто говорил он нам, – 
опять эта неумолимая аорта.

На мое робкое замечание о вреде приема больших количеств лекарств, он 
вяло махал рукой: не вашего, мол, ума дело» 327. 

Новим у Довженкових свідченнях, занотованих Мішуріним, є потракту-
вання конфлікту митця із Хрущовим. Досі ми знали інше: ніби Довженко 
тоді, у Сталіна, змовчав, нічим не дискредитувавши своїх політичних покро-
вителів (про що вже йшлося вище). Сам він зазначав про те не раз. «Не в 
тому, – писав митець у “Щоденнику” 30 листопада 1945 року, – помилка була 
мого життя, що я написав “Україну в огні”, а в тому, що змовчав перед Ста-
ліним про їхню нечесність». Або: «Жалію я, що не звернувся до Сталіна і не 
розповів йому, що все було, геть чисто все по-іншому» (6 листопада 1945 р.). 
Звичайно, текст Мішуріна це лишень мемуарний нарис, який ніяк не може 
бути документальним свідченням. У будь-якому разі відомо, що справді Хру-
щов, прийшовши до влади після смерті Сталіна, не дозволив Довженкові ні 
жити, ні працювати в Києві. 

Хоча знов і знов митцеві навіювали думку, що його присутності не хочуть 
в українській столиці. 

До чиновного й високочиновного люду О. Довженко ставився загалом 
презирливо – у «Щоденнику» лишилося чимало слідів, що розкривають 
його справжнє ставлення. Ось, до прикладу, митець занотовує, повернувшись 
із похорону свого видатного колеги Всеволода Пудовкіна: «Подумав собі: 
<…> чого сіяв Б(ольшаков)? Невже йому була приємна смерть старого май-
стра радянського кіномистецтва? <…> Б. не годився Пудовкіну в підметки. 
Єдине, що міг Б., – кричати часом на Пудовкіна і прилюдно зневажати його. 
Похорони були убогі, холодно фальшиві. Ні одного теплого кінослова. І було 
сумно і смутно подвійно. Помер митець із всесвітнім іменем».

327 Цитовано за машинописною копією спогадів Олексія Мішуріна «Пламенное 
сердце» (Воспоминания об А. П. Довженко), датованих 1982 роком (с. 152). Рукопис 
надали вдова режисера й кінооператора Людмила Мішуріна та його донька Марія.
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Подібна колізія зберігається впродовж багатьох років. І вона ж дозволяє 
Довженкові дійти висновку: «І ще подумав я на кладовищі, оглядаючи жит-
тя і могили мертвих: чому нігде ні разу не бачив я колишніх керівників? Де 
вони? Ось уже 35 років минуло – де вони? Чому з керівної посади у нас лише 
дві стежки: з кабінету в могилу чи в “места не столь отдаленные”. Ніхто, ні 
одна душа, потрудившись і передавши кормило молодшому і дужчому, не по-
радувалась покою після великого труда? Який закон керує нами – передовим 
суспільством? І чи немає тут чогось жахливого і глибоко трагедійного? Яко-
їсь провини і тяжкої помилки?» (5 липня 1953 р.).

ЯК НАМАЛЮВАТИ БОГА?

Кажучи інакше: чому система, що склалася за правління Сталіна, працює на 
знищення людей – навіть тих, хто потрапляє у вищі ешелони влади? Що може 
змінити подібний стан речей, зарядити життя позитивною енергетикою? Аби 
осмислити цей, світоглядний, проблемний вузол, Довженко береться за напи-
сання вже згадуваного сценарію «Загибель богів». Перший запис зроблено в 
1947 році, останній – 1 жовтня 1954-го, уже по смерті Сталіна. На жаль, усе це 
лишилося тільки у вигляді ескізів. Через кілька десятиліть молодий режисер 
Андрій Дончик екранізує (1988) ті ескізи, і ми змогли побачити Довженкових 
персонажів на екрані. Приїздить до села маляр-іконописець (Ярослав Гаври-
люк) розписувати церкву. І малює святих зі звичайних селян. Непускателю 
(Геннадій Гарбук) усе це видається кощунством, оскільки був він «природний 
контрольор і непускатель». Довженко, ясна річ, уклав у цього персонажа всю 
нелюбов свою до чиновничої братії. Непускателя «можна було тримати без 
хліба, без тепла, без одежі і хати, він ставав ще ретельнішим, пильнішим, ніщо 
його не брало. Але без контролю він не міг би прожити вже й дня».

Є у сценарних начерках такий епізод. Дядьки, чиї образи художник пере-
ніс на церковні стіни, не хотіли молитися одне одному. Архірей повелів зама-
зати всіх святих. «І коли всі святі стали чужими, ні на кого не похожими, все 
втихомирилось». Один тільки дід, з якого мальовано бога Саваофа, не пого-
дився з таким потрактуванням: він пізнав себе в божій подобі. «Вони не були 
віруючі. Але те, що вони создали, примусило їх поклонитися, і вперше за все 
життя вони задумалися так глибоко, так поняли людське і народне, в такому 
єднанні з благовісним ландшафтом, сонцем, золотом і блакиттю неба» 328. 

«Так, я не бог, – каже один з Довженкових персонажів. – Я тільки божа 
натура». Люди, узрівши свою подобу на стінах церкви, заходилися міняти 
свій внутрішній і зовнішній лик. От се і є ідеалом митця – мистецтво мусить 
мати силу релігійного впливу на людину. Мистецтво і має заступити релігію, 
піднімаючи людство до вершин духа і святості. Тільки в житті так рідко вда-

328 Олександр Довженко. Твори. Т. 5. С. 498.
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ється сягнути такого ефекту і такого результату. І тоді твоє життя художника 
видається занапащеним злими людьми і злим фатумом. Бо між митцем і його 
аудиторією виникає посередник, отой самий Непускатель. І тоді нищиться 
сам гуманістичний ефект мистецтва – людина не пізнає себе в божій подобі. 

До речі, цікавою є Довженкова формула «людського і народного» – у нео-
дмінному «єднанні з благовісним ландшафтом, сонцем, золотом і блакиттю 
неба». Саме її, ту формулу, і виведено в «Землі», де гармонізація соціуму по-
ставлена в залежність від ступеня узгодженості зі силами природи. Попри 
драматургію, в якій оповідається про людину месіанського штибу, чиє покли-
кання повести народ у світлу будущину, де вже не буде рабської залежності 
від природи (у чому допоможе техніка, технічний прогрес, чиїм символом і 
є трактор), пластика картини тяжіє до неодмінної прописаності людини у 
«благовісному ландшафті» і «блакитті неба». У наступних фільмах Довженка 
1930-х років от сієї прописаності значно менше, бо ж людина націлена вибу-
дувати місто майбутнього, де місце природи хіба що в горщиках для кімнат-
них квітів… 

Ні, зовсім невипадковим був отой намір на початку війни – покинути 
кінематограф з його фабрично-заводським і загалом підневільним укладом 
життя, і зайнятися літературою. Де ти вільніший, де ближчий до життя наро-
ду. Історія з «Україною в огні» спонукала митця знову помислити себе у про-
сторі свободи. «Розпочну я краще, – записує митець 5 грудня 1943 року, – пи-
сати новий сценарій про народ. І буду я його писати ні про дважди героїв, ні 
про трижди зрадників, ні про вождів, що самою присутністю своєю вже при-
крашають твір і збуджують надії постановщиків на безапеляційні путеводні 
сентенції, а напишу я сценарій про людей простих, звичайних, отих самих, 
що звуться у нас широкими масами, що понесли найтяжчі втрати на війні, не 
маючи ні чинів, ні орденів». Щоправда, відмовляючись від носіїв «путевод-
них сентенцій», сам Довженко не збирається знімати із себе одіж поводиря: 
«Напишу, як їм жити і що робити і як і що думати, щоб краще жилося по війні 
по закону божеському і людському. Дія починається поверненням на руїну 
родини».

Довженко формулює установки, близькі тим, що синхронно визрівають 
в італійському кіно і дістануть назву неореалізму (тут уже не центральний 
персонаж є героєм месіанських устремлінь, а герой колективний, сам народ; 
що, власне, є близьким установкам радянського кіно 1920-х років). Одначе 
тут же заявляє про намір видавати на-гора вказівки людям навіть про те, що 
їм думати. У дусі одного з найулюбленіших мислеобразів щодо радянських 
митців як «інженерів людських душ». 

Утім, і без того Довженко мислить себе національним пророком, котрий 
своїми титанічними зусиллями здатен вирвати народ з історичного болота. 
Невипадково ж цитований щоденниковий запис завершується фразою про 
повернення родини на руїну. Фактично маємо той самий наратив, якому До-
вженко лишався вірним у своїй трилогії «Звенигора» – «Арсенал» – «Зем-
ля»: він оповідає історію про відродження нації, яка впала у прірву катастро-
фи і небуття. Відродження від нуля…

Вочевидь, це задум майбутнього сценарію «Повість полум’яних літ». Точ-
ка відліку – руїна. «Україна поруйнована, як ні одна країна в світі. Поруй-
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новані й пограбовані всі міста. У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ні 
бібліотек. Загинули наші історичні архіви, загинуло малярство, скульптура, 
архітектура. Поруйновані всі міста, шляхи, розорила війна народне господар-
ство, понищила людей, побила, повішала, розігнала в неволю. У нас нема май-
же вчених, обмаль митців…» (6 грудня 1943 р.).

Задум «Повісті…» виникає в лиху годину для українського народу, для 
Довженка особисто. Це мала бути відповідь на ситуацію загалом і на критику 
«України в огні». Не дивно, що в новому сценарії є речі особистого характеру. 
Скажімо, уже цитований щоденниковий запис від 11 грудня 1943-го, де від-
творено розповідь матері про Різдвяну ніч, яку вони з батьком провели на 
Бессарабській площі, у Києві, трансформується в епізод зустрічі Нового року 
(Різдво в радянські часи потрапило під заборону) старими Орлюками – бать-
ками головного героя. 

«Вони лежали на печі, Демид і Тетяна Орлюки, і хоч були вони в чоботях 
і кожухах, їм було холодно. Стара піч вже не гріла. Вона стояла біла, під зоря-
ним зимовим небом, неначе вві сні, а довкола диміло, попеліючи, пожарище. 
Хату спалено, а старого Демида нещадно побито. Не жити вже Демидові на 
білому світі, бо ж такий він синій та пухлий, і так нестерпно болять руки-ноги, 
й болить голова, й ніхто вже не прийме в хату переночувати, – погоріли хати 
до одної, спалено село аж по саму річку, а по Заріччі, що не хата, – повнісінько 
окупантів». І – доволі виразна, передусім у кінематографічному сенсі, деталь: 
«І ніде не співали, хоч і був Новий рік. Тільки здаля, з-поза річки, долинав ча-
сом п’яний фашистський рев та одинока жіноча душа розпачливо кликала на 
поміч: “Рятуйте-е-е!..”». Лейтмотив Довженкової кінопрози – ота самотність, 
покинутість напризволяще жінки, у долі якої прозирає сама Україна.

Старий Демид марить і в його уста вкладено слова батька режисера, які 
він наводить у щоденнику, і які вже цитувалися: «Вже ми німці тепер, Тетяно, 
он що. І діти наші теж пропали. Блукатимуть по чужих державах.

– Та що ти, Демиде. Всі будуть удома, й ніякої Німеччини не буде.
– Справді? Ну, спасибі…
– Все минеться. Відшумить, як хуртовина, – сказала Тетяна.
Але хуртовина не вщухала». І тоді Демид, уже в напівзабутті, просить Те-

тяну, аби заспівала колядку – «про нашого Йвана». І полинула «в темінь хур-
товини стародавня колядка Орлюкової матері:

Молодець Іваночко та вибив ворота, – 
Святий вечір! <…>
Ой вибив ворота у чужі городá, – 
Святий вечір!
Та назбирав війська, аж землі важко, –
Святий вечір!».

У видрукуваних Романом Корогодським колядках, записаних Довженком 
від матері, є й ця 329, тільки замість Іваночка там значиться Тараско. Отже, 
виписуючи епізод майбутнього фільму, Довженко, вочевидь, думав про своїх 

329 Олександр Довженко. «Господи, пошли мені сили». С. 603.
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батьків (у щоденнику від 30 березня 1948 р. є запис: «Я – Кравчина. Орлюк»). 
Й акцент цілком природний за такої ситуації: тривога щодо втрати націо-
нальної ідентичності. Довженка у кривавому мареві війни страхали не тільки 
замежеві фізичні втрати української людності, а й чергова загроза самосвідо-
мості народу. Нагадаю епізод із «Зачарованої Десни», коли у відповідь на пи-
тання малого Сашка, ким є вони, батько відповідає: «А хто там нас знає <…>. 
Прості ми люди, синку… Хахли, ті, що хліб обробляють. Сказать би, мужики 
ми… Да… Ой-ой-ой… мужики, й квит. Колись козаки, кажуть, були, а зараз 
тільки званіє зосталось». До питання про це Довженко повертався не раз, не 
раз із його уст зривалися слова, що звинувачували не тільки урядників, а й 
сам народ, такий байдужий до власної долі, до власного образу.

У «Повісті полум’яних літ» забагато патетики: надто праглося довести, що 
за «Україну в огні» били його несправедливо. А от епізод з батьками вигля-
дає цілком органічно, і так само природно переплітається він зі драматични-
ми перипетіями фронтового буття їхнього сина. І колядки ніби накривають 
усю вкраїнську планету. Передсмертні марення Демида виказують прагнення 
митця розшифрувати хоча б дещицю мислеобразів власного батька в його 
останні земні години. Напливи думок, почуттів, фольклорно-святкова образ-
ність, на диво кінематографічна у своїй плинності:

«І мороз прийшов їсти кутю. Демидові стало тепло. І мороз, виявилось, 
ніякий не мороз, а його небіжчик дід Самійло, а сам Демид зробився малим 
хлопчиною і якось так легко й вільно ніби знявся і й полинув у свято. І вже не 
Тетяна, а його молода красуня мати співала йому чарівних пісень – колядок, 
яких ніхто вже й не знає сьогодні <…>.

І рай далекого дитинства розкривався перед ними червоними маками, ро-
жевим цвітом і васильками. Вони бачили його і в ньому заснули обоє, при-
тулившись одне до одного.

На вустах у них застигла тиха усмішка до всього світу. Поступово їх за-
мело снігом, і так їх і не знайшов ніхто аж до весни. А навесні довкола печі 
зацвіли вишні й груша, й тлін загиблих батьків злився з пахощами вишневого 
садка.

Дивовижні речі діялись на землі».
Ідеальна смерть – нагадує смерть діда на початку «Землі». Людина по-

вертається в дитинячий рай і розчиняється у природі – у диханні вітру, у сві-
жині заметілей. А далі – наступ військ на Київ, «і святі київської зруйнованої 
Печерської лаври, що вперше побачили страшний суд». І Орлюк, по коліна в 
холодній осінній воді, зненацька бачить на горі груші й вишні. А крім нього 
нікому – «бачив їх сам тільки щасливець Орлюк: вони зацвіли цієї осені в 
його серці». 

А потім масштаб зображуваного набуває Гоголівських обширів. «Раптом 
замигтів, запалахкотів огнями весь правий берег від Києва до Вишгорода й 
Межигір’я, й стало видно гори за Дніпром, і Дніпро, й піски Лівобереж’я. За 
пісками в прибережному лозняку й далі за лозами у лісовій пітьмі, краяній 
безліччю вибухів, кипіла робота».

План епічного, що відбиває рух історії, змінюється планами особистіс-
ного штибу. З неодмінним виокремленням символіко-поетичного змісту: 
центральний персонаж живе своїм неповторним світом. Те, що в тодішньому 
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радянському кіно практично не зустрічалося. Опинившись на порозі смерті, 
Орлюк припадає до джерел свого роду і народу: «Пригадав він свою Київщи-
ну, золоту свою країну, свої розлогі лани, сади. Старий Дніпро замигтів у його 
пам’яті своїм вічним святковим простором. Пригадалась Уляна, з якою мріяв 
прожити життя над прекрасною своєю рікою…».

І – воскрес ніби. Як фольклорний герой, діставши силу від рідної землі. 
Піднімається зі смертного ложа і приходить в операційну. Чим і викликає за-
хват хірурга, котрий заходжується робити операцію. «Повірте мені, він зро-
бив для свого життя вже більше, ніж ми робимо зараз…».

Звично думати, що останні Довженкові сценарії позначені літературністю 
мислення й відтак їх було вкрай важко переносити на екран. Почасти так. Од-
наче, за уважного читання, бачиш закладені автором нові можливості автор-
ського проникнення у світ людини. Довженко впродовж свого життя мріяв 
про нові екранні технології. Скажімо, пригадуючи кінець 1930-х, Солнцева 
писала, що митець не хотів робити «Щорса», не бажав користуватися старими 
наробками. «У него были другие мысли о новом кинематографе. В это время 
он думал о трех экранах, о круглых залах и непрерывном движении на этих 
экранах, и о человеке посреди зала. Он ходил в правительство и рассказывал 
о своем проекте, считая, что кинематограф должен этим заняться. А его от-
правляли обратно, считая все это бредом. Это было в 1938 году» 330. 

«Три екрани», тобто поліекран, Довженко мріяв використати під час ро-
боти над «Поемою про море». Одначе і в «Повісті…» очевидним є прагнен-
ня до багатовимірності духовного і матеріального буття. Зовнішнє, види-
ме життя тіла, тілесного загалом узгоджене, ба навіть мотивується життям 
внутрішнім, духовним. При цьому останнє підключено до життя родового, 
космічного – тут однаково важливі і батьки, і дружина, і «золота країна» 
вкупі зі «старим Дніпром». Вони ніби входять до складу того велетенсько-
го і в цілому слабко фіксованого свідомістю континенту, який і складає 
людську особистість. Це погляд художника, що бачить людину в епічному 
масштабі й, водночас, намагається відтворити складність її структурного 
облаштування.

Та повернемось до центральної колізії «Повісті...». Орлюк повертається 
додому і знаходить попелище на місці батьківської хати. «Хати не було. Була 
сама піч з високим комином серед руїн біля груші». І – «пустка була навколо, 
і все було незнайоме <…>.

Дома він чи ні?
Дома.
Орлюк пізнав це по груші.
Хто не впізнає своєї старої груші, цього дерева пізнання добра свого ди-

тинства?».
Хати немає, і цієї миті герой, а власне, альтер его самого Автора (досить 

порівняти висловлювання Довженка в щоденнику чи оповіданні «Хата» 
із цитованими далі фрагментами кіноповісті), усвідомлює, що та хата була 
правдивим символом самого способу життя – колективного, патріархально-
го. У ній жили батьки, а відтак в ній існував дух Патріа... «Де вони? Куди 

330 Радуга. 1997. № 2. С. 150.
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поділися з цієї прекрасної хати? Де поховані? Які прокльони шепотіли пе-
ред смертю? Чому так тяжко й так мало щастя? І час так летить, і історія так 
швидко старіється, ніби хата щезла вже давним-давно? Тільки смуток зали-
шився на печі, щемить розлука й ще щось.

Орлюк плакав. У цю хвилину він любив свою хату над усе в світі, дужче 
за всі палаци й храми, що є на землі. Скільки він марив нею в багнюці, в ямах, 
у воді й вогні. Скільки думав про неї, як боявся не побачити її, проносячись 
по чужих руїнах. Скільки розставань, невтішних розлук, марних, не здійсне-
них чекань пішло з цієї хати з вогнем і димом? 

Коли вона була ще жива, й кущики пшениці проростали на її зеленій ста-
рій стрісі, і кругом було безліч насінин, і була вона привітна, як мати, однак 
споконвіків кидали її, і хто кидав – рідко повертався. Носило його вітрами по 
світах, або й сам він бігав, як той собака, за випадковим чужим возом, і тільки 
зрідка згадував її, як щасливе дитинство, як свою юність занапащену й свою 
мову призабуту, й звичаї, і вірування, й красу неба й землі».

Покладений поруч Довженкового щоденника щойно наведений текст 
ясно промовляє про його авторський субстрат. Це говорить сам Автор – той 
самий, що невдовзі почне працювати над «Зачарованою Десною». 1945-й рік, 
на Вкраїну їхати йому заборонено, і відтак на рідну землю можна навідувати-
ся тільки у снах. Шевченків спосіб, фантазійний… «Лечу. Невисоко уже лечу. 
Пооббивалися крила уяви. Склероз уже заморозив голову мою. І душа моя 
сива летить, черкаючи землі, важко, мов підбитий хижаками лебідь. Пролі-
таю спалений Чернігів, землю дідів і прадідів моїх, де згоріло моє історичне 
мистецтво, Київ… <…>.

Села побиті і села живі. Люде побиті і люде живі. Пролітаю над майда-
нами, над порожніми церквами, заглядаю в вікна. Шукаю радість на велико-
мученицькій своїй і не своїй землі [чергове відсилання до Шевченка. – С. Т.], 
шукаю і підслуховую її не на урочистих зборах, куди мені вже не можна за-
літати. Шукаю по домівках нерозкішних, по хатах, по “жилкопах” і по інших 
многих вольних і невольних “населених пунктах”. Не помічаю, що йде дощ, 
шукаю радість на своїй скривавленій землі. І хочеться мені ридати од щастя й 
болю, і здається мені, що то не дощ іде весь день, а небо плаче зі мною од жалю 
і од моїх скорбот отут на самоті біля московського мого вікна» (30 червня 
1945 р.).

Це монолог пророка, який здатен побачити більше звичайної людини. Од-
силання до Шевченкового пророчого Слова зовсім невипадкове, тут так само 
на сторожі народної долі ставиться своє сокровенне Слово. Одначе ж голо-
вний мотив в авторській емоції трагічний: «Ніколи не байдужий, я оплакував 
загублену волю мого народу. Мене лякала його доля, оскільки є дні рабства, 
рівноцінні сотням літ» (30 червня 1945 р.).

Так, бо ж звичний світ народного життя впродовж однієї історичної миті 
занурюється, немов «Титанік», у крижані води новітніх часотворів. Де по-
іншому співвідносяться природа і культура. У традиційних формах народно-
го життя на селі природа була не тільки об’єктом, а й частиною культурного 
світу. А тепер… Тепер культура покидає село і відлітає до міста. Лишаючи 
природу напризволяще, «голою», отам, на селі, звідки прагнули вичистити 
будь-які культурні прояви – обрядово-релігійного походження передусім.
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«ЖИВЕМО НА ПОЧАТКУ ЗАГИБЕЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ…»

«Розгорнути тему природи і протиставлення культури природі, – записує 
Довженко 19 червня 1945 року. – Культура – се місто, електрика і т. д., від-
окремлення, боротьба з природою, з усіма покажчиками інерції сієї боротьби.

Зневажливе ставлення до села, до пейзажу, до роботи на землі, до селян-
ства, до колгоспу…

Звідси містоманія».
І звідти ж «презирство до патріархального укладу.
Нудьга за патріархальним побутом.
– Назад до патріархальності? Так виходить?
– Ні, вперед до патріархальності, вперед до простоти, вперед до природи! 

До гармонії!
– Світ тісний. Так, світ тісний, батьку. Ми здійснили первородний гріх – 

полетіли. Народжений повзати полетів.
– Ну?
– Придбавши крила, людина уподобилась дияволу, а не ангелу…».
Останній діалог є уявною дискусією двох точок зору, кожна з яких одна-

ково близька Довженкові. Відтак прагнеться «написати про світ і людину в 
двох планах: епохи діда і моєї.

Світ великий, красивий, вічно повний новин і таємниць. Отся безмеж-
ність, неосяжність світу більш, як це не дивно, влаштовувала людину в ньому, 
аніж зараз, коли радіо-пропелеро-стратосферо-телевізіо демони, що виплиг-
нули з пляшки, отруїли людину, посіяли печаль і зло. Скільки зла!» Як бачи-
мо, вердикт не на користь новітньої цивілізації. 

Доля сучасної цивілізації після грандіозного катаклізму Другої світової 
тривожить Довженка дедаліе частіше. Власне інтерес той має давні коре-
ні (і про це вже почасти йшлося вище) – від 1920-х, коли в моді була книга 
Освальда Шпенглера «Закат Европы» (у російськомовному перекладі), коли 
Микола Хвильовий розвивав свої ідеї щодо Азійського ренесансу в Україні... 
Проблема карколомного цивілізаційного стрибка обговорюється з друзями.

– «Мені сказав сьогодні Николай Митрофанович Крилов (академік), мій 
великий приятель:

– Я відчуваю і знаю тепер одне. Ми живемо на початку епохи загибелі ци-
вілізації, принаймні європейської. Усе, що відбувається в світі, нічого іншого 
мені не говорить. <…> В усякому разі, коли я, сидячи в цьому номері готелю, 
бачитиму, що світ руйнується, я скажу без жалю, що нічого кращого людство 
не заслужило». 

При цьому Довженко в щойно цитованому щоденниковому записі від 
19 листопада 1945 року відзначає, що в словах вченого прозирає «чудакува-
тість і крайній скептицизм», крізь які «проривається велика життєва драма 
видатної людської індивідуальності з величезною ерудицією, гордої й виба-
гливої. Таких людей зараз нема. Весь стрій його інший. Се дев’ятнадцятий вік 
Європи. Часом він здається мені персонажем з якоїсь п’єси. Се образ много-
гранний, багатий, натхненний і... комедійний трохи». Чи не бачив Довжен-
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ко і самого себе отаким уламком минулого століття, що важко вкладається 
в новітні матриці, якому так тужно розлучатися із цінностями традиційного 
штибу... Тією ж батьківською хатою, скажімо. 

Пізніше, уже 1954 року, в Каховці, спостерігаючи ще один катаклізм, 
пов’язаний із рукотворним морем і переселенням людей на нові місця, До-
вженко записує: «Серед зруйнованих залишених хат одна чомусь справляє 
особливо трагічне враження. У неї ще не зовсім стара покрівля. Стіни її міц-
ні. <...> Вона земляна вся, ніби сама виросла, мов печериця, із землі і ніхто 
ніби її не будував. І двір ще майже не торканий. Стіни її ще білі й чисті. Але 
з неї вже виламали ломом вікна і двері. На місці вікон зяють чорні, непра-
вильної форми отвори, і вона чимось з першого погляду нагадує мені давньо-
грецьку трагічну маску з Есхіла. Від неї віє похмурим жахом невблаганної 
приреченості. Це засуджена на загибель жінка. Навіть більше. Це засуджена 
на щезання Ера селянського буття» (5 жовтня 1954 р.).

Тобто йдеться про трагедію, «загибель всерйоз» цілого світу, а власне цілої 
культурної галактики. Трагедію тим більшу, що послідовно нищиться істо-
рична пам’ять... «Животворяще Каховське море нічого вже не скаже нашим 
нащадкам про свою передісторію, ніби й зовсім її не було, ніби народилось-
виникло воно в бозна-яку еру, а не на початку будівництва комуністичного 
суспільства. Увесь знаменитий Запорозький Луг, чаруючі історичні запороз-
ькі ріки, заводи й села, де люди народжувались, кохали і вмирали, – нічо-
го не залишилось в пам’яті. Комусь так треба» (4 жовтня 1954 р.). А в селі 
Покровському голова колгоспу висадив у повітря запорозьку церкву. Благо-
словив його на цей «мерзенний злочин секретар Нікопольського райкому Б., 
негідник, очевидно, першокласний. От тобі й пам’ятник старовини, от тобі 
і Міністерство культури. На цю жахливу тему можна написати дивовижне 
оповідання» (4 жовтня 1954 р.).

Як ставляться люди до ідеї переселення на нові місця у зв’язку з будів-
ництвом гідроелектростанції? У щоденниковому записі того ж датування, 
4 жовтня, Довженко наводить слова голови сільради Грушевського Кута: 
«…проклинали усі, кого переселяли, і всі, хто цей захід здійснював. <...> 
Якщо вже по правді казати – усі проклинали». Сказав, і сам злякався озву-
ченої правди, й потому «говорив звичайні банальні речі, закриваючи цю 
оптимістичну драму тупими й порожніми жартиками, копіюючи “дядьків-
ський” тон». 

Отже, людьми не приймається проєкт модерної перебудови, пов’язаної з 
тотальним нищенням самих умов їхнього життя. Одначе Довженків висновок 
не може не вразити: ось ця правда, що відкрилася йому у словах сільрадів-
ського чинника, «вирвалась і освітила блискавкою велику історичну необхід-
ність, котрій підкорене тут все життя і котра складає найголовніший і найви-
щий смисл цього життя, найвищу правду». Ця «блискавка» мусить «бути в 
картині [йдеться про “Поему про море”. – С. Т.], повинна десь блиснути тра-
гічним світлом, глибоко захованим людським світлом. І тоді все стане незмір-
но людянішим, прекраснішим, дорожчим...». Тобто сама по собі перебудова не 
викликає сумнівів, бо є «великою історичною необхідністю». Просто людина 
не настільки досконала, щоби бути врівень з тією необхідністю, її емоційний 
світ не витримує ідеологічно оформлених навантажень.
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Довженко, попри все, намагається переконати себе в тому, що людину й 
природу треба ламати через коліно – задля прокладання великого історично-
го шляху у світле майбуття. Звісно, як і всякий ремонт, цей процес вносить 
чимало дискомфорту в людське життя – але ж треба! Бо – «найголовніше 
з головного», як записує митець у щоденнику 18 серпня 1954 року, полягає 
в тому, аби «синтезувати нову комуністичну психологію. Виразно зобразити 
всі можливі її прояви в роботі, у спрямуванні, в етиці й естетиці. Мусять ро-
дитись у картині люди нової нашої безпрецедентної доби – комунізму. Фільм 
про  В е л и к и х  м а л е н ь к и х  л ю д е й,  що творять нову еру на землі – еру 
комунізму». Ось тільки не варто робити вигляд, ніби доти нічого не було, ни-
щити дотеперішнє, стирати пам’ять про нього. 

А нищиться так багато... Розуміння цього проблискує в Довженкових за-
писах давно. Що гине чи не першим – так це краса, разом з «патріархальним 
устроєм одноосібництва», у якому й жила та «краса побуту, повір’я, одежі, 
тихої лагідної поміркованості». Бо ж «розпався клас на моїх очах, мов атом», 
а з ним і «консервативне начало, чи приховалося, чи лежить на землі, і на 
горло йому наступив чоловік...». Що ж постало натомість? «Передове», яке 
«вибухнуло з небаченою силою». У підсумку «розпався клас селянства, обер-
нувшись в людство». І розпад той «висвободив таку енергію, з якою не зрів-
нятися й атомній. В великих трудах, жертвах, утратах, напруженості, само-
відданості родились герої, труженики». Тільки оте «консервативне начало» 
лишилося лежати, як і чоловік зверху, що наступив йому на горло. Лежить 
«під п’ятою того, хто його кинув, лаючи, жаліючи, проклинаючи, часом опла-
куючи» (26 квітня 1946 р.). 

Нищиться власне природа як така. Будують грандіозну електростанцію 
і... «Яких тільки болотяних і лісових птиць, якої водоплавної дичини тут не 
водилося! І навіть кози та єнотовидні собаки й лисиці. Багаті були плавні, 
поетичні і несказанно прекрасні. І от вони щезли назавжди. І жодна художня 
наволоч не замалювала їх на пам’ять нащадкам, боячись, мабуть, звинувачень 
в націоналізмі або біологізмі чи пантеїзмі [тут Довженко відтворює найтипо-
віші звинувачення на свою адресу, що звучали ще від часів “Землі”. – С. Т.], чи 
ще якомусь критичному “ізмі”» (4 жовтня 1954 р.).

Критику на адресу свого майбутнього твору передбачити неважко. Ска-
жуть, звичайно, – «вигадав автор конфлікт. Нема такого конфлікту. Наші 
маси давно вже переросли і виросли з цього кола нікчемних приватновлас-
ницьких проблем. Де він їх побачив? Де він побачив цих уявних матерів, які 
замість того, щоб з радісною усмішкою на устах переселятися з тісних маза-
нок у світлі нові будинки, раптом почали плакати і цілувати одвірки, та ще з 
такими слізливими причитуваннями? Нема цього! Нема!». І далі, ущипли-
во: «Тут автор зразу змушений буде поспішити назустріч критикам з заявою 
якщо не про свою цілковиту з ними згоду, то в усякому разі з виявленням 
радості, що вони цього ніде в житті не помічали. І навіть заздрощів. А втім, ні. 
Заздрощів до критиків автор не відчуває» (1 жовтня 1954 р.).

І разом з тим... Характерний щоденниковий запис 17 лютого 1951 року, 
де наводиться бесіда з Віктором Шкловським. Відомий теоретик і практик, 
зустрівши Довженка, сказав: «Я думаю, що найвиразнішим за глибиною і ві-
рністю основного і головного, що було і є в нашому житті, – місце в “Щорсі”, 
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де богунці мріють про майбутнє, зокрема Чиж – хлопець-богунець з напів-
оголеною шаблею. Ось ключ, який кінематографія повинна була підняти, 
щоб відкинути доступ до найвеличніших справ [так у виданнях українською 
мовою; у російськомовному точніше за змістом: “чтобы открыть им доступ к 
величайшим делам”. – С. Т.]... і не підняла, підібравши відмичку протилеж-
ного призначення...». Довженків коментар: «Пам’ятати про сей ключ. Всі так 
забули його, наче його і не було зовсім».

Цей запис – важлива констатація щодо втрати тогочасним мистецтвом 
тяжіння до ідеалу, ідеального в людині. Останнє підмінено чимось штучним, 
бюрократично збалансованим. У тому сенсі, що існують обов’язкові матри-
ці, які «спускаються» від начальственного олімпу для «неухильного вико-
нання». Ще 1942 року (щоденниковий запис 18 червня) Довженко іронічно 
відтворює бюрократичну процедуру творчого процесу. «Ніколи в історії не 
було такого випадку, щоб стиль проголошувався раніш, ніж були створені 
самі твори. Ніколи не повірю, щоб папа говорив, приміром, Ботічеллі: “Слу-
хай, Сандро, ти ж пам’ятай, що ми зараз вирішили утворити стиль Ренесан-
су, отже, прошу без збочень”. Стиль не може бути наслідком чогось наперед 
спланованого. Бо “не можна планувати стиль у мистецтві, як це безпорадно 
намагається робити наша наївна громада у питаннях мистецтва”».

Ідеться, звичайно, про так званий метод (який кодував і стильові напрями) 
соціалістичного реалізму та його очевидну бюрократично-ідіотичну складову. 
А в підсумку, занотовує митець, «моя біда, як і багатьох робітників культури, 
що я ніколи не почуваю себе сучасником епохи. Сучасниками чомусь у нас є 
невелика група старих людей і їхніх молодих слуг, які вважають, що всі ми, без 
їхніх вказівок, можем робити тільки помилки» (18 червня 1942 р.). 

Чи впливає подібний стан на самого Довженка? Характерний запис у що-
деннику за те-таки 18 червня 1942 року: «На душі радісно. Сьогодні цілий 
день спокійно писатиму “Тризну”, або “Зачаровану Десну”. Чи, може, писати 
“Пісню про Сталіна”? Господи, знову заблудився між трьох сосон». Який там 
ідеалізм, коли доводиться весь час прораховувати реакцію можновладців: що 
пройде, а що викличе гнів «партійних пап»?

Те, що уявлялося Довженкові ключовим у самому розумінні суспіль-
ної функції мистецтва, полягало в тому, що останнє мусить узяти на себе 
обов’язок не просто формувати, а налаштовувати громадську, масову сві-
домість на реалізацію певних ідеалів. Більше того, місіонерські комплекси 
митця зумовлювали його активність у спілкуванні з вищим чиновництвом 
держави, яке він не раз прагнув вивести на проблеми і завдання, що не по-
мічалися керівництвом. Усе це закінчилося катастрофою...

«ЯК СТРАШНО ЖИТИ МЕНІ СЕРЕД СВОЇХ ЛЮДЕЙ»

Закінчення війни О. Довженко зустрів по-своєму – трагічно. «Я жорстоко 
ображений і розорений війною. Вона одняла в мене честь, дорогого мого бать-
ка, розорила мене, пограбувала мій дім дощенту [мається на увазі квартира в 
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Києві. – С. Т.], бібліотеку мою знищила і вигнала мене з батьківщини. Вона 
одняла в мене щастя життя з моїм народом. Тому до самої смерті душа моя 
буде з тими, кого розорила й обездолила війна. З удовами і сиротами, з калі-
ками, арештантами і вигнанцями, з поґвалтованими в неволі рабинями – ді-
вчатками, що втратили батьківщину і честь і розвіяні по світу, мов чайки в 
лиху бурхливу годину. З усіма, хто вмер у нелюдських жорстоких катуван-
нях, у муках, хто вимолював у ката кулю замість петлі, під шибеницею стоя, 
хто горів у вогні, кричучи».

Продовження запису не менш драматичне: «Бо сам я горю щодня, і по-
силаю часом прокляття, доживаючи отут свій вік. Я втратив радість. З пе-
реможцями я лише розумом, як громадянин Радянського Союзу і патріот. 
В мене одняли щастя честі і громадського життя. І творчість моя пригасає в 
стражданні і журбі».

Позиція митця є суто моральною. Бо у війні не буває переможців – коли 
судити за законами етики. Переможцями почуваються ті, хто перебуває за 
межами моралі. Відтак «всі, хто виграв у війні, чужі мені, хто нажився в ній 
грабунками, вигадками, випадково. Хто нажив чини, випадкові посади і ор-
дени випадкові. Хто огрубів, ожирів і занепав морально в занепалому жир-
ному своєму товаристві, хто є грабіжник, нахлібник, чиновний паразит серед 
мільйонів старців і сиріт і вважає себе трохи не автором – героєм перемоги 
многостраждального народу».

Отже, позиція О. Довженка – як на початку війни, так і після її закінчен-
ня – лишається незмінною. Він на боці народу, який є упослідженим і роз-
топтаним, якому важко ототожнювати себе з переможцями. Яка перемога, 
коли «за даними, якими вже відає уряд, “Україна, – наводить О. Довженко ін-
формацію якогось чиновника, – втратила за час війни тринадцять мільйонів 
людей. І се ще, так би мовити, з оптимістичною неточністю”. Себто, – продо-
вжує митець, – коли ми додамо мільйонів два-три, то навряд чи помилимось. 
До Сибіру вислали ж перед війною півтора мільйона з Західної України, та й 
зараз висилають немало. А народження ввійде в норму хіба лише в 1950 році.

Таким чином, Велика Удовиця втратила сорок відсотків дітей своїх убити-
ми, спаленими, покатованими, засланими в заслання, вигнаними в чужі землі 
на вічне блукання. А до війни, з початку Великої Соціалістичної революції, 
вона втратила, крім мільйонів загиблих в боях і засланнях політичних, ще 
6 мільйонів од голоду в урожайний 1932 рік. За двадцять з чимось довоєнних 
років в ній не прибавилося населення, хоч і стояла вона майже на першому 
місці в Європі по народженню, так вельми жаждали боги. Зараз вона важко, 
коли не смертельно поранена».

Підсумок цієї страшної статистики подано в суто моральному плані. «Та-
ких утрат, замовчаних через жахливу свою правду, не знав і не знає ні один 
народ у світі. І жодна людина ще не сказала мені про сей історичний жах з 
плачем чи бодай з сумом. Ні. Або мовчать, замовчують, або байдужі, або якось 
всміхаються між іншим, щоб не подумав часом хто, що їм жалько, бо се було б 
“політично шкідливим”» (6 листопада 1945 р.).

Упослідженість народу кореспондує з внутрішнім станом самого Довжен-
ка... «За два роки остракізму, – пише він 6 листопада, – в мені так збідніла 
й виснажилась душа. Як страшно жити мені серед своїх людей, що мусять 
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дивитися на мене як на мерця чи як на ворога народу. Як трудно мені бути од-
ному, коли хотілося би бути з людьми, хотілось ділитися думками, досвідом, 
знаннями». 

І знову про Сталіна, про радикальну зміну ставлення останнього. Можна 
було, терзається думкою, усе це виправити... «Жалію я, що не звернувся до 
Сталіна і не розповів йому, що все було, геть-чисто все по-іншому. А зараз що 
я скажу йому, як напишу, на що можна сподіватись, коли на його велетенських 
плечах лежить такий тягар міжнародних битв за створення нового розумного 
світу. Я потонув десь перед ним, як піщинка в океані. І вже мені не виринути. 
Се не передвоєнні часи, коли він віддавав перевагу мистецтву. Сьогодні інші 
картини перед ним. Сьогодні пишеться сценарій на сотні років. <...> Поба-
жаю я тихо сьогодні отут на самоті йому щастя і повної перемоги».

Усе-таки спрацьовує відчай відставленого придворного піїта: «батюшка-
цар» більше не хоче тебе знати. Емоції на мить притлумлюють знане й не раз 
(тієї ж днини, хоча б у «Щоденнику») відрефлектоване: яким страшним по-
став в СРСР і на українських землях той «новий розумний світ», який від-
тепер буде впроваджуватися й по інших світах.

Відчай диктує й інші думки, про кіно зокрема. «Основна мета мого життя 
зараз – не кінематографія. У мене вже немає фізичних сил для неї. Я створив 
жалюгідно малу кількість фільмів, вбивши на се весь цвіт свого життя не по 
моїй провині. Я – жертва варварських умов праці, жертва убозтва і нікчем-
ства бюрократичного мертвого кінокомітету. Знаю, що не повернуться назад 
літа і що нічим їх уже не догнати. Тому, спохватившись лише зараз і думаючи 
про марнотратство часу і сил в кіно, я не до кіноплівки, химерної целюлози 
звертаю свій духовний зір». Як і на початку війни, йому ведеться бути літера-
тором, письменником – для національного пророка слово є куди зручнішим 
і ефективнішим засобом. Особливо за умов, коли все свідчить про посування 
до краю життя. Відтак «я хотів би вмерти після того, як напишу одну книжку 
про український народ» (7 листопада 1945 р.). 

Цей песимізм стосовно кіно підкріплюється історією зі сценарієм «Пові-
сті...». «Закінчив “Повість полум’яних літ”, – записує О. Довженко 22 вересня 
1945 року. – Не думаю чомусь зовсім про її долю. Коли згадую всю історію 
народження й загибелі “України в огні”, не можу гірко не вхмильнутися собі. 
Справді, чого мені ждати і що мені треба? Визнання, компліментів, чи гро-
шей, чи слави? Не треба мені слави, бо на неї, задрипанку, знайдеться знову 
п’яненький Рильський чи блакитний ангел Корнійчук». 

Далі мовиться про «п’ятнадцять мільйонів смертей мого нещасного ви-
мученого народу», про те, «скільки нелюбові до народу і боязні його не-
всипущого духу! Боже мій... Скільки розбитих духовно й фізично сердець. 
П’ятнадцять мільйонів трупів і вигнанців. Я не знаю нічого страшнішого на 
світі. Що “Повість полум’яних літ”? Хіба таку писати повість про смертель-
ну рану народу? Трагедію треба писати, новий Апокаліпсис, нове “Дантове 
пекло”. І не чорнилом у Москві, а кров’ю й сльозами, мандруючи по Україні, 
в убогих хатах, під вікнами сиріт, у пустках і на пожарищах Матері-Вдовиці. 
Та що ж поробиш, коли... “нужна правда возвышенная”» (22 вересня 1945 р.). 

Тієї «возвишеності» справді чимало в «Повісті...». Хоча знаючи контекст, 
не піднімається рука кинути камінь в автора. Він сам у чомусь спародіював 
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методу тодішніх оповідок у короткому монолозі одного з персонажів, брига-
дира Романа Клубного, який говорить генералу Глазунову: «Я кажу, що роз-
ор справді-таки величезний, нечистий би його взяв того Гітлера, але не знаю 
вже, як воно там вийшло по сукупності різних причин і обставин, тільки з од-
ного боку це, з другого ж, навпаки, я кажу, будь ти неладне, що може бути...». 
Народна дипломатія, словом. 

Утім, далі бригадир випрозорюється: «Мені не шкода! <...> Анічогісінько! 
Нехай горить! І нехай воно прахом ляже! Бо все ж іде на краще, от пригадаєте 
моє слово!» Погляд, якому, власне, й опонував Довженко. Згоріло? Вимерло? 
Вилюдніло? І добре... Нові Івани наростуть, нові форми життя з’являться, бо 
старе понищено і не буду зависати гирями на молодих ногах, що прошкують 
у світле майбуття... 

Дискусія задовга, у чомусь нагадує вона розмову Щорса з бійцями про 
майбутнє у фільмі, про який мовилося вище. Її продовжено генераловим за-
питанням до Орлюка: «Народ цікавиться, як воювали, як проливали кров. 
З чим додому вертали. Чого жаль, чого не жаль, які думки? Які бажання?»

Спершу Орлюк так само «йде в обхід». Та потім усе ж каже головне: «Так! 
Мені дуже жаль! Жаль мені вбитих, замордованих, жаль кожної вдови, си-
роти, жаль кожну хатину, кожну потолочену ниву, кожне зруйноване місто. 
Ненависть і презирство ношу я в своєму серці до фашизму, бажаю добра на-
родам, тому цілком особисто битись хочу, тому що бажаю перемоги й більше 
поки нічого не бажаю!». 

Що відчуває бригадир? А «безплідність, пустопорожність свого домислу». 
Бо «не можна відокремлювати пожежі, руїни, страждання людей і величезне 
напруження їх сил у вогні й бурі, не можна відокремлювати це все від бажань 
і завбачень кращого. Ця хибна думка зродилася у нього від самотності, що в 
ній задихалась його пристрасна натура більше двох років...».

Неважко побачити в цих словах автобіографічний мотив. Два роки само-
тності пристрасної Довженкової натури перемелювався матеріал особистіс-
ної катастрофи. І от майже каяття: належить не тільки бачити трупи та пожа-
рища, але й «завбачувати краще». До розмови зі Шкловським про «золотий 
ключ» ще довгі шість років, одначе підхід суголосний: треба, аби в зіницях 
людських світився завтрашній день – навіть коли його застують дими пожеж 
і тіні повішених на шибеницях. 

Є в «Повісті...» епізоди вражаючі, водночас дуже ризиковані щодо стиліс-
тики. Зокрема, там, де жінка приходить до свого чоловіка, який обернувся 
на пам’ятник – бо ж герой війни. Вона приносить йому свій сором – дитя, 
нажите в полоні. Навіть для театру тут забагато умовності. Утім, це коли не 
пам’ятати про жанр трагедії, де все на максимумі світоглядного градуса... 

«Вона поклала біля його підніжжя дитину, а сама припала до бронзових 
грудей і застигла, як бронза, доповнила пам’ятник. 

– Де ти, смерте? Де ти, ластівко моя? Пожалій мене. Де ти бродиш, гуляєш 
з іншими, чорна моя сестро? Прилинь, усміхнися до мене... Не хочу я жити!... 
Павле, Павле!.. Як мені жити?..

– Втішся, жінко [це заговорив чоловік-пам’ятник. – С. Т.]. Доки є моло-
дість, виконуй свій закон. Хай плаче по мені материна старість.

– В чому мій закон, чим утішусь?
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– Працею, любов’ю, дітьми.
– Де я найду?
– В добрій течії добрих часів.
– А коли нема їх там для мене? Безліч нас...
– Толі звелич себе в стражданні.
– Ні, не можу. Не хочу. Не зумію. Немічна й мала я для страждання. Я не 

вмію думати про велике. Я народилась для звичайного життя. Поможи, по-
радь мене, як побороти страждання? Якою зброєю?

– Працею. 
– Ще чим?
– Інших шляхів не знаю. Нема їх, мабуть...».
І знову вчуваються авторські, особистісні мотиви. Відгомін дискусії зі 

Сталіним стосовно «України в огні». А щодо самої мистецької мови та сю-
жетно-образних мотивів – це й класичні фабули на кшталт знаменитих Пуш-
кінських «Малих трагедій» чи «Камінного господаря» Лесі Українки, і – куди 
модерніші традиції Епічного театру в Німеччині.

ТЕАТРАЛІЗОВАНИЙ ЕПОС

«Повість полум’яних літ» є прикладом того, у який спосіб синтезував До-
вженко засоби різних видів літератури і мистецтва. Показовим є, скажімо, 
один із останніх епізодів у «Повісті полум’яних літ» – суд над військовими 
злочинцями. Суд цей народний, і прокурором тут сам Іван Орлюк. Серед під-
судних – і німці, й питомі українці. Більше того, серед них є Грибовський, 
який атестується як «німецько-український націоналіст». У його історії від-
творено чимало реальних подій, що супроводжували рух українських націо-
налістів – як бандерівців, так і мельниківців. Зокрема, еволюція ілюзій щодо 
намірів керівників тодішньої Німеччини надати Україні суверенітет. Йдеться 
про те, як 1942 року убили напарника Грибовського – Сайгака: «За нерозу-
міння, – пояснює німець Шредер, – відведеного йому місця в Третій імпе-
рії <...> Він уявив, що фюрер створить для нього на Україні протекторат». 
Тоді ж розстріляли і Грибовського, тільки він вижив. Так само Шредера за-
питують, «чи входило в плани вашого уряду знищення всіх сепаратистськи 
настроєних українців?». І той відповідає, що так. Епізод ніяк не вписується в 
радянський міф про те, що «бандери» були поплічниками гітлерівців.

Суд як форма організації матеріалу не раз використовували в театрі та 
кіно – зокрема й для вдосконалення діалогічної форми з’ясування істини. 
У даному разі йдеться про гітлеризм і наслідки роботи його пекельної маши-
ни. Наслідки не тільки суто воєнного штибу. Один із персонажів кіноповісті, 
лікар Вірський, говорить про це так: «Людина народжена для радості, пра-
ці, для братства. Фашисти принизили в моїй свідомості високе ім’я людини. 
Я перестав відчувати себе вінцем творіння». На що Орлюк зауважує: «Але 
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ви радянська людина. Ви не можете не любити людства й погано про нього 
думати». Відповідь Вірського: «Звичайно. Але зараз я взагалі не можу про 
людство думати. Нехай воно саме подумає, дивлячись на мене. Я прошу не 
задавати мені таких питань <...> Можна померти від спогадів».

Це світоглядний диспут – у руслі питань, знайомих нам за Довженковим 
щоденником. Зокрема, це продовження дискусії зі Сталіним, яка не припиня-
лася – принаймні на сторінках щоденника – опісля засідання в Кремлі, при-
свяченого «Україні в огні». Відмова думати про людство в момент кривавої 
драми, трагедії свого народу і було реплікою Сталіну.

Картина завершення війни є цілком епічною. Триває вселенська бійня, «ти-
сячі гармат било по ворогові безперестань, і безупинно грім гримів, і люди мета-
лись у куряві, в диму, в блисках своїх гармат, як привиди епохи». Цей епізод є 
сусідою інших. До цього автор зненацька описує, в дусі, сказати б, Івана Нечуя-
Левицького (досить пригадати пейзажі в «Кайдашевій сім’ї») село Старі Павлів-
ці. Тільки спокійна описовість так само зненацька зривається на пафос... Отже, 
ті Павлівці «мали душу врочисту, древню. Вони розташувались на горі й попід 
горою в мальовничих долинах. Привітні хати біліли серед садків та городів. Від 
широкого шляху, що пролягав селом, бігли врозтіч мальовничі вулички й стеж-
ки до розкиданих у зелені подвір’їв та хат <...> В селі жили вродливі задумливі 
люди, й була тут у жіноцтва своя давня мода вишивати рукава сорочок пишними 
червоними квітами, та й одяг людський схожий був на садки та городи». Словом, 
рай Господній, або ж те село, яке постійно зринає у Довженкових фільмах.

До речі, Старі Петрівці, які вочевидь були прототипом описуваного села, 
за часів Російської імперії належали до Київського повіту. У жителів «сохра-
нилось предание, что на месте Петровец существовал некогда город, Батыем 
разрушенный. Но признаков давнего населения этой местности нет, исклю-
чая церковища, или места, на котором когда-то была церковь. Село окружено 
со всех сторон бором, исключая восточную, примыкающую к Днепровским 
лугам. Село прежде принадлежало к имениям Межигорского монастыря, а в 
настоящее время к государственным имуществам» 331. 

А далі типовий для пізнього Довженка пасаж: «Тут вже хто б не йшов шля-
хом, в якому б не був настрої, а мусив зупинитись. “Стій, людино! Ось твій 
світ, вічний і прекрасний, і ти в ньому живеш коротку свою мить”, – звучало в 
урочистому спокої. “Радій і добрій. Перепочинь від повсякденного, буденно-
го, дрібного. Дивись”. <...>

Щось епічне й святкове почувалось у полі, одвічний перебіг часу й ве-
личний спокій... Колись тут попасались коні Святослава. Сіроокий князь 
ночував у лузі над Дніпром і, задивившись на зорі, мріяв про Дунай. І так 
само пахло чебрецем і полином. Тільки Дніпро був ширший, трави буйніші 
і Дунай далі». 

А потім ще раз зміна оповідної оптики. «Земна куля оберталася в порож-
нечі. (Мультиплікат). Величезна смуга пожеж над Росією, Білорусією, Укра-
їною вгорнула її в дим.

331 Сказания о населенных местностях Киевской губернии. Собрал Лаврентій 
Похилевич. – Издание Киево-Печерской Лавры, 1864. Цит. за перевиданням: Біла 
Церква, 2005. С. 15.
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Літаки вершили свою нищівну справу, – здавалось, чути було, як стогне 
земля...».

Далі чутно голос самої Землі:
«Вони винайшли крила й поменшили мене, знищили мої віддалі й таєм-

ниці, і я вже затісна для них. Їх генії вже розтлівають ідеальну мою сферу, 
проникаючи в мій атом і розщеплюючи його всесвітню узгодженість. Що 
буде? Зникну я, вибухнувши одного разу в світовому просторі? Згорю? Роз-
вію в космосі свою неспокійну людську плісняву й перестану бути?..».

Відповідь людини є супероптимістичною: «Ні! Не припиниться буття, 
краща з планет, наша Батьківщино, Мати-Земле! Зникнемо ми, змінюючись 
на твоєму лоні, покоління за поколінням <...> Але, зникаючи, завжди каза-
тимемо: “Слава тобі! Слава твоєму хлібові, винограду й вину, слава приходу 
й відходу, весні й осені, дням і ночам, росі вечірній і вранішній росі, любові 
й праці, й дорогоцінній крові, пролитій в ім’я волі і братерства народів, в ім’я 
збагнення найголовнішої таємниці життя на тобі – таємниці нашої людської. 
Ми твої діти, і ми твоя міра: ти прекрасна!”».

Війна скінчилась, і в людині відроджується чуття краси.
«Іван і Уляна зупинилися на пагорку. Перед ними простяглось Задніпров’я.
– Яка краса!
– Про що ти думаєш? Скажи... Ти хотів би жити тут не тепер? За княгині 

Ольги, при Ярославі, при Хмельницькому? Або через сто років?
– Тепер.
– І я.
– Бо ж ми, справді, відстояли минулі сторіччя, – сказав Орлюк, дивлячись 

на вічне свято Задніпров’я. Всю нашу історію, минулу й майбутню. 
– Ти щасливий?
– Так! Я щасливий, що не став злим, що житиму без ненависті й страху, 

що збагнув своє місце на землі. В цій жмені колгоспного зерна, – Орлюк роз-
тулив перед Уляною широку долоню з насінням пшениці, – в цьому-от ви-
явилось справді більше змісту, ніж у всій фашистській історії».

Промовиста, й до того ж характерна для Довженка деталь. Частину при-
роди, зерно, якому належить опуститись у земне материнське лоно, протистав-
лено фрагменту історії, пов’язаному з фашизмом. Себто історія виявляє свою 
облудність і, власне, примарність – вона проходить, минається, і знову верта-
ється сутнісне, те, що лежить в основі самого буття: запліднення, роди, буяння 
плотського. Значить, треба триматися от сього – і тоді не страшними будуть 
химери Історії. Знайомий за Довженковим щоденником мотив розчарування в 
цивілізації. У тому, що «наросло», надбудувалось над Природою. Назад, у лоно 
тієї природи! – далеко не нове, та знову, як бачимо, актуальне гасло. 

Примара історії, її жахіття з’являється знову. Посеред природного акту 
сівби, запліднення земного лона, з’являється п’ятирічний хлопчик з грана-
тою, яка загрожує дочасною неприродною смертю. І хлопчику, й Орлюкові, 
що побіг навперейми. І коли страх минув, Уляна, що пройшла усі лихоліття, 
заплакала. І сама пояснила причину сліз: «То війна, а це життя». Життя, що 
очищається від історичного наросту.

Граната – промовистий символ. Колись, у фіналі «Звенигори», Дід кидав-
ся з бомбою на поїзд, одначе невдало (у первісному сценарному варіанті він 
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навіть гинув під колесами паротяга). Зрештою носії прогресу, більшовики, 
брали діда із собою у світле майбуття і він комфортно куштував чайок у тому 
самому поїзді. 

І от тепер граната знову в руках людини з дитинячою свідомістю – як 
залишковий слід війни, погрози всьому живому. Цивілізація, на досягнен-
ня якої покладали стільки надій, звелася до прогресу зброярства, до інерції 
самознищення людства. Відтак не дивно, що, уже по Довженковій смерті, 
у світовому кіно кінця 50-х та в 60-ті роки одним із центральних персонажів 
стане саме дитина, і загалом так звана «природна людина». У ній шукалася 
опозиція цивілізаційному монстру. Не знайшлася – «чиста природа» поза 
історичним контекстом не дала відповіді на те, яка дорога «веде до храму». 
А точніше, випустила на свободу інстинкти.

Та поки «Орлюк попрощався з селом і молодою дружиною. Ще цілий рік 
життя і смерть розкривалися перед ним у битвах, перед якими меркли всі 
битви, на які будь-коли спроможна була людина. І людина перемогла».

Й останній план сценарію, який саме так і відтворено у фільмі, поставле-
ним Солнцевою. «Він стояв біля Бранденбурзької брами. Перед ним проходи-
ли незчислимі ряди його товаришів, і він бачив над їх головами сяйво матерніх 
благословень Батьківщини». Римується з першим кадром, у якому Орлюк так 
само стоїть біля тліючих руїн, «на осонні біля Бранденбурзької брами». І про-
мовляє: «Кінчилась світова війна! Стою з автоматом на порозі нової епохи й 
думаю: яку могутню темну силу ми перемогли, будь вона проклята!».

А ще в момент перемоги над ворогом хоче «якось освідчитись моїм сучасни-
кам, друзям і ворогам усього світу, разом із моєю дружиною, батьком-матір’ю, 
з усім, як то кажуть, домом, з криницею, з якої я пив колись воду, з садом, горо-
дом, де спізнав перші мозолі на руках, – одне слово, з усім родом і долею».

Звернімо увагу: майбутній фільм визначається як своєрідна особистіс-
на сповідь перед «друзями і ворогами усього світу». Одначе завданням є не 
просто якась персональна презентація, а – представлення цілого родинного, 
а слідом і національного космосу (з домом, криницею і найріднішими людь-
ми). У цьому й полягає пояснення особливостей мистецької структури «По-
вісті...» – це не просто епос, а текст, наснажений політичним завданням. Що 
означає потребу особливих засобів впливу на аудиторію.

Загалом йдеться про звичну, традиційну навіть для Довженка ситуацію, 
коли народ стоїть на порозі нового часу. Поріг завалено уламками від руїн до-
теперішньої епохи – від них належить очиститись і прошкувати в завтрашній 
день. Так само традиційно йдеться про породження майбутнього – не просто 
як певного часо-простору, а місця, у якому народиться-відродиться цілий на-
род (за формулою, що нагадує Маяковського: «Я славлю Отчизну, которая 
есть, Но трижды которая будет»). Мілітарна доба, коли Україна була в огні і 
народ гинув, згорав, стирався в табірний пил, минула. З вогню, води, смерчу 
випробувань народжується нова субстанція земного буття. «Повість...» саме 
про це. Орлюк не раз стояв на межі смерті, і щоразу якась невидима рука 
(у випадку самого Довженка та рука належала «вождеві всіх народів») зупи-
няла його рух у потойбіччя.

Власне, тут і діють дві субстанції. Одна природна, біологічна навіть – 
криниця, вода, сад, город, батько-матір, дружина і все, що з цим пов’язано. 
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Друга – захмарна, та, що управляє цим світом. Експресіоністський вишкіл 
дається взнаки – погляд митця незмінно спрямовується за межі видимого, 
в «за-» чи «надкадрову» реальність. Подвійна оптика, що, знов-таки, є звич-
ним і стабільним для Довженкового бачення світу.

У «Землі», скажімо, так само. З одного боку фізіологічно документоване 
буття, блискуче виоформлене камерою Данила Демуцького. З другого ж той 
світ керується далеко не тільки біологічними, а й потойбічно-містичними за-
конами. Із джерела, яке знаходиться далеко за межами земного буття. Відтак 
Василь являється народу в образі більшовицького месії – він є сином людей, 
з от сього селянського, хліборобського кореня, й водночас посланцем інших 
світів. В Орлюкові так само спостережено подібну двоєдиність...

Цей баланс реального й ірреального було порушено в «Україні в огні» – 
на користь земного й тілесно-людського. Земна біологічна основа народного 
життя українців нищилась, а боги, а потойбічні сили безсило мовчали. Зокре-
ма й ті, що возсідали в Кремлівських високостях – то ж не дивно, що в кінопо-
вісті їх іконографічні лики знімають зі стін: боги не пройшли випробування 
реальністю, не підтвердили своєї богоносної сутності. Сталіна це й розгніви-
ло найбільше – що Довженко поклав поруч реальність та її ідеальні образи, до 
творення яких і сам мав причетність. А ще – фактично задекларував розрив 
державного і народного життя. Прості люди виявили, що залишилися сам на 
сам із вселенською бідою, і надалі відмовляються зважати на історичний кон-
текст і «високу» політичну доцільність своїх страждань. А митець наважився 
солідаризуватися з таким поглядом.

Почасти цей мотив присутній і в «Повісті...» – досить пригадати уже ци-
товану відповідь одного з персонажів про те, що він не хоче брати до уваги 
людство: нехай воно зараз про нього подумає. Міфологія радянського часу 
базувалася на чомусь протилежному: належало думати не про себе, малого 
й сірого, ні – «думати про велике» (відомий заклик Олеся Гончара уже піз-
ніших часів, кінця 1960-х). Приватне життя, яке у рамках тієї самої міфоло-
гії видавалося чимось незаконним і табуйованим, дещо несподівано починає 
опинатися, наполягаючи на своїй суверенності і соціальній повноцінності.

Світовий воєнний катаклізм дав змогу зрозуміти, що у творенні власної 
ж історії «народ український фактично був ні при чім» (уже цитований що-
денниковий запис від 2 липня 1942 р.). «Повість полум’яних літ» відтак заяв-
лено як спробу подати образ українців і українства. Мотив зрозумілий – аби 
легалізувати, випроявити сей народ. Бо ж «наставники й журналісти всього 
світу почнуть, певно, тепер балачки: що, та як, та чому...» Що само собою про-
вокує політичну дискусію, політичний діалог різних світоглядів, різних сис-
тем мислення.

Така драматургічна техніка покликує в культурній пам’яті явище епічного 
театру. Останній незрідка асоціюється з Бертольдом Брехтом (1898–1956) і 
його засадничою позицією, яка зводиться до тези: «Я хотів використати для 
театру положення, що головне не в тому, аби пояснювати світ, а в тому, щоби 
перетворювати його» 332. Позиція, максимально близька Довженкові. Вона 

332 Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 томах. Москва : Искусство, 
1965. Т. 5/2. С. 494.
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присутня не тільки у його ранніх фільмах, а й випрозорюється в пізніх сце-
наріях: сценарна форма мусить сприяти не тільки ствердженню активної ролі 
народних персонажів в історії, а й активізувати безпосереднє сприйняття 
мистецького твору, історичного матеріалу, покладеного в його основу. Відтак 
дидактизм, пряме звернення до глядача (читача), свобода від реалістичних 
умовностей, від обов’язкової єдності місця, часу і простору (у «Повісті...» чи-
мало прикладів такої свободи; навіть із вірогідним використанням мульти-
плікації як засобу відчуження від запропонованої системи координат).

Словом, те, що називають «епічною драмою», яка – і тут немає принци-
пових відмінностей між кіно і театром – «позбавлена фотографічності, пови-
нна радше раціонально, ніж емоційно виражати пекучі соціальні чи політичні 
проблеми». Це, власне, є умовою, за якої вони, ті проблеми, «стануть пред-
метом суттєвої дискусії з глядачами. Її зміст, вільний від реалізму, відкрився 
б для аналізу» 333. 

Поняття епічної драми, епічного театру насамперед пов’язані з діяльніс-
тю німецького театрального режисера і теоретика Ервіна Піскатора (1893–
1966). Замолоду він працював з Брехтом, тоді ж і виоформилась ідеологія 
драми, якій належало бути предметом громадського обговорення політичних 
і соціальних проблем. У 1919–1930 роках він працює в Берліні – у пересув-
ному Пролетарському театрі, потому в театрі «Народна сцена» (1924–1927) 
і власному Театрі на Ноллендорфплатц. Опісля приходу до влади нацистів 
покидає Німеччину. Із 1934 року – директор Міжнародного театру у Москві, 
пізніше заснував власний Театр-студію драматичного семінару при Новій 
школі соціальних досліджень у Нью-Йорку. У 1951-му, через три роки опісля 
повернення Брехта до східного Берліна, він повертається до Берліна західно-
го. У 1963 році відкрив театр «Вільна народна сцена» 334. 

Звичайно, не йдеться про якийсь безпосередній вплив чи запозичення з 
боку Довженка. Мова швидше про загальну еволюцію впровадження прин-
ципів експресіонізму в театр, заснований на лівій ідеології, з його настанов-
ленням на критику соціального облаштування в суспільстві. Звичайно, дещо 
було всотано митцем ще під час перебування в Німеччині. Дещо – пізніше, 
не в останню чергу через театр Леся Курбаса та Всеволода Мейєрхольда, До-
вженко засвоїв підходи епічної драми, епічного театру. Бо саме цей театр і 
цікавив його насамперед.

Вище вже процитовано спогади Юрія Смолича, який свідчив, що теа-
тральні системи Мейєрхольда і Курбаса (з обома він був добре знайомий) на-
лежали до театральних пріоритетів митця. Тож не випадково «в акторському 
виконанні Сашко вважав абсолютно неодмінним грання ставлення актора до 
образу», себто певну дистанційованість, відчуженість, які й були засадничи-
ми для епічного театру. Для останнього принциповим було й прагнення ви-
йти за рамки театральної коробки, зокрема й за рахунок включень невеликих 
фільмових творів до вистави. І Мейєрхольд (з його гнізда, як відомо, вийшов 
Сергій Ейзенштейн), і Курбас мали великий інтерес до кіно і навіть трохи 

333 Дж. Л. Стайн. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 3 : 
Експресіонізм та епічний театр. Львів, 2004. С. 172.

334 Там само. С. 169.
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працювали в ньому (як і Піскатор та Брехт). Театральний кін розростався 
до масштабів епосу, і тим самим міг задовольнити зафіксовані тим же Смо-
личем Довженкові прагнення необмеженого «ширяння думкою і образами 
по всіх світах і по всіх часових дистанціях – він повинен був мати право на 
найповніше, найширше використання можливостей мистецтва перетворен-
ня» («перетворення» – одне із ключових понять у поетиці театру Курбаса). 
Відтак «поетика театральної драматургії – прагнення до єдності часу та місця 
дії – зв’язувала його, він не міг їх признати, заперечував їх» 335.

Так і фундатори епічного театру заперечували те саме. Піскатор, обравши 
визначення «епічний театр», мав на увазі «щось на зразок арістотелівської 
концепції оповіді, яка не вимагає єдності часу і місця. Відповідно, епічний 
театр став означенням спектаклю, вільного від обмежень реалістичних умов-
ностей і, насамперед, від суворих правил «добре скроєної» п’єси» 336.

Піскатор неодноразово випробовував можливості «змішаного медіа», 
себто поєднував живу театральну дію з фільмовими образами. Кінокадри 
незрідка використовував для підтримки чи навіть коментування сценічної 
дії – з метою підведення глядача до певних уявлень про причини і наслідки 
політичних та соціальних діянь. «Найпростіший зразок такої організації – це 
виголошення на сцені політичної промови в той час, коли на екрані за спиною 
промовця демонструються, приміром, жахливі наслідки війни. У цьому сенсі 
фільм щоразу забезпечував узагальнений, переважно емоційний коментар, 
а тому особливо надавався для ілюстрацій розлогих історичних оповідей, що 
їх полюбляв Піскатор, оскільки узагальненість кінообразу врівноважувала 
партикуляризм висловлювань персонажа». А ще у виставі «змішаних медіа» 
досягається ефект переживання глядачем «конфлікту між реальним та ілю-
зорним» 337. 

І все це, зрештою, призводило до того, що «Курбас, Брехт, Піскатор у 
20–30-ті роки радикальніше за інших втручалися у святую святих театру – 
психологію, перевтілення, четверту стіну, в асиміляцію глядача театром» 338. 
А відтак прагнули розробляти нові наукові підходи до феномену театру, ме-
ханізмів його творення і сприйняття. Того ж, тільки на матеріалі кіно, прагнув 
Довженко (пригадаймо його листи до Івана Соколянського щодо вивчення 
дитячого кіно). 

Не буду деталізувати вже сказане. Висновок простий: творчість «пізньо-
го» Довженка, передусім його сценарії засновані на принципах, вироблених 
і розвинутих ще у 1920-і та на початку 1930-х років. Просто у сценарному 
записі вони видаються чимось таким, що мало пов’язано з ранніми фільмами 
митця – не надто кінематографічними, надміру театралізованими. Можли-
во, найрадикальніше виявився цей взаємозв’язок у кіноповісті «Поема про 
море». 

335 Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. Київ, 1973. С. 48.
336 Дж. Л. Стайн. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 3. 

С. 172.
337 Там само. С. 173.
338 Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ, 1998. С. 243.
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САМОЦЕНЗУРА. «Я РОЗУЧИВСЯ НЕНАЧЕ ПИСАТИ»

Моментами Довженкові видавалося, що творчі сили, фантазія, сама мис-
тецька муза покинули його після всіх катаклізмів воєнних і повоєнних років. 
У «Щоденнику» (16 червня 1949 р.) є начерк оповідання «Фатальна хвилина» 
про те, як високий начальник похвалив художника, що «зробив грандіозний 
твір мистецтва». Похвалив так, що митцеві «захотілось повіситись. Але він не 
повісився. Повісилась, приміром, задавилась безповоротно частина його».

І далі: «Ця пихата, жорстока і безнадійно порожня мікролюдина зроби-
ла все для того, щоб художник відчув себе меншим і нікчемнішим за неї». 
Унаслідок цього «художник щохвилини дурнішав, мовчазно пошлів, меншав. 
Спустошений пішов він додому і, не проклявши навіть життя, помер. Цей 
процес меншання тривав 10 років».

«Процес меншання» – це, на жаль, про себе. За два місяці до того, (7 люто-
го1949 р.) записав: «Що зі мною сталося? Я розучився неначе писати. Пишу 
статтю для “Літгазети” про суд над “Летр франсез” і за два дні не можу зібрати 
думок, не можу пером повести х...ї І тормоз в писанні – се травма моя, що вже 
ніколи не покине мене. Ловлю себе на думці: неначе стоїть мій грізний критик 
за плечима й розглядає безсердечним оком кожну літеру мою і кожну кому, 
чи немає в ній зради і підкопу. І я, замість писати, страждаю. Мене зламано. 
Зламано душу мою».

Посилення самоцензури, що далося взнаки і в «Прощай, Америко», і в інших 
задумах, зреалізованих чи ні. Одначе, попри все, писав далі: «…я сприймаю вже 
світ як страждання. Я постиг: міряється воно глибиною потрясіння внутрішньо-
го, всієї душі, а не тільки гнітом зовнішніх обставин. Я міг би довго жити й тво-
рити багато лише на основі добра, на основі позитивних стимуляторів» (7 люто-
го1949 р.). Тільки ж того «гніту» іззовні в останні роки було надто багато. 

Не тільки стосовно до нього. 22 квітня 1949 року, день, укотре вже напо-
внений драматичними переживаннями: «Болять руки, голова болить, і бо-
лить серце. Я тяжко хворий. І ніхто цього не помічає. А в мене таке почуття, 
ніби я стою перед катастрофою». Це у квітні, мало не одразу після прису-
дження Сталінської премії за «Мічуріна». Здавалось би мало допомогти… 
І поруч – звичний для тих років начерк творчих завдань, самому собі. Шість 
тем: «про народну медицину, про Середу і щуку», «про сержанта Швеця» і 
його «ненависть до німецьких загарбників», «про погибель богів» (один із за-
думів, як ми знаємо, не доведений до свого завершення), «Сон Святослава», 
«Сон письменника» (сни – так само постійний сюжетний мотив). І – «Про 
Шостаковича». Усе це мало бути в жанрі оповідання.

З видатним російським композитором Дмитром Шостаковичем Довженко 
підтримував дружні стосунки. Якраз перед тим Шостакович написав музику до 
«Мічуріна». Юлія Солнцева свідчила, що на ранок по смерті Довженка компози-
тор прийшов одним із перших і разом з актором Борисом Лівановим «особенно 
волновались». <...> «У Шостаковича тоже было трудное время, но он выжил» 339. 

339 Солнцева Ю. Последний день Александра Довженко. Дніпро. 1994. № 9–10. С. 81.
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У 1948–1949 роках композитор переживав ті самі важкі часи. Уже не 
вперше. У 1936-му, після знаменитої погромної статті «Сумбур вместо 
музыки» в газеті «Правда», Шостакович навіть хотів, очікуючи арешту, на-
класти на себе руки. Одначе був викликаний до голови Комітету у справах 
мистецтв Платона Керженцева, і той переказав прохання вождя працюва-
ти далі. У середовище інтелігенції запустили інформацію, що композитора 
прийняв сам Сталін – його «милість» була складовою хитромудрої гри з 
інтелектуалами, яким подавалися знаки: влада може бути доброю і за «хо-
рошу поведінку» даруватиме не тільки життя, а й медяник з іншими радо-
щами життя. 

Зберігся запис бесіди Бориса Шумяцького зі Сталіним (у тому самому 
1936-му) щодо музики Шостаковича до кінофільмів. «Лично я полагаю, – 
сказав Шумяцький, – что Шостакович, как большинство композиторов, мо-
жет писать хорошую реалистическую музыку, но при условии, что им будут 
руководить». Керівник радянської кінематографії влучив у «яблучко» – Ста-
лін миттю підхопив: «В этом-то и гвоздь. А ими не руководят. Люди поэтому 
бросаются в дебри всяких выкрутас. Их за это еще хвалят, захваливают. Вот 
теперь, когда в “Правде” дано разъяснение, все наши композиторы должны 
начать создавать музыку ясную и понятую, а не ребусы и загадки, в которых 
гибнет смысл произведения. К тому же надо, чтобы люди умело пользовались 
мелодиями. В некоторых фильмах, например, вас берут на оглушение. Ор-
кестр трещит, верещит, что-то визжит, что-то свистит, что-то дребезжит, ме-
шая вам следить за зрительными образами. Почему левачество столь живуче 
в музыке? Ответ один – никто не следит, не ставит композиторам и дириже-
рам требований ясного массового искусства»340 За два роки до того, у 1934-му, 
Сталін скаже тому-таки Шумяцькому: «Довженко, несомненно, способный 
режиссер. <...> Надо только, чтобы он понял, чего от него ждут» 341. Тобто 
«следите за руками», за «диригентською паличкою» – і місце в «оркестрі» 
великого вождя вам гарантовано.

У перші повоєнні роки митцями знову «руководят». У 1948-му об’єктом 
критики стала опера Вано Мураделі «Великая дружба», одначе головним ви-
нуватцем її недоліків («сумбурный набор крикливых звукосочетаний», як 
висловився А. Жданов у дусі давньої статті) було оголошено Шостаковича. 
Формалізм губить митця, а в підсумку виходить «не то бормашина, не то 
музыкальная душегубка». Натомість, як оголосив той-таки Жданов, «в Цен-
тральном Комитете большевиков требуют от музыки красоты и изящества». 
Естети, що ти з ними зробиш?

У підсумку з’явилася відома Постанова ЦК ВКП(б) від 10 лютого «Про 
оперу “Велика дружба” В. Мураделі», у якій визначено список композиторів 
«формалістичного, антинародного спрямування». Першим значився Шос-
такович. Його викликають до Кремля, і помічник Сталіна О. Поскрьобишев 
зачитує текст партійної постанови. Жест, добре знайомий Довженкові: кнут 
вкупі з медяником; бо ж нібито знак довіри, ось ці запросини. Одначе за тим 
Шостаковича виганяють з Московської та Ленінградської консерваторій, чи-

340 Кремлевский кинотеатр. 1928–1953. Документы. С. 1035–1036.
341 Кремлевский кинотеатр. С. 963.
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мала кількість його творів зникає з репертуару. У середовищі композиторів 
запановує неприйняття митця – Сальєрі щасливі од фіаско Моцарта. 

Один із керівників Спілки композиторів Володимир Захаров (хто при-
гадає такого нині?) на черговому засіданні б’є кулаком по столу: «Товарищи! 
Запомните! С Шостаковичем покончено раз и навсегда!» В одному з лис-
тів композитор пише про свій відчай і суттєве погіршення стану здоров’я: 
«У меня весьма частые головные боли, кроме того, почти без перерыва тош-
нит, или, как говорят народным языком, мутит... За последнюю неделю, или 
несколько больше, я сильно постарел, и этот процесс постарения идет вперед 
с неслыханной быстротой, физическое постарение, к сожалению, отражается 
и на потере душевной молодости» 342. Ситуація, як бачимо, багато в чому нага-
дує Довженкову – аж до свідчень про радикальну втрату здоров’я і творчого 
тонусу. А ще ж були показові «порки» С. Ейзенштейна за другу серію «Івана 
Грозного», Постанова Оргбюро ЦК ВКП(б) 1946 року «Про кінофільм “Ве-
лике життя”» із забороною другої серії картини Леоніда Лукова...

Під впливом цих подій Довженко виписує схему «Музичної комедії». Її 
перший публікатор, Роман Корогодський, висловив припущення, що це час-
тина «Щоденника» (запис датовано 29 березня 1948 р.). Такий собі схема-
тичний план майбутнього фільму, хоча про найменшу вірогідність реалізації 
такого задуму не йдеться. Одначе ж вимоги самоцензури, як і раніше, часом 
відступають.

Ідеться про Шостаковича. «Разбитый вдребезги душевно композитор уез-
жает в санаторий ученых. Просидел дня три, не выходя из палаты, боясь, что 
все ученые будут тыкать на него пальцами или, не дай Бог, по ученому широ-
кому добросердечию выражать свое сочувствие». Потому усе ж з’являється 
в фойє, де двоє учених грають у шахи. По радіо звучить музика й гравці, не 
знаючи Шостаковича, починають розмірковувати (у дусі партійної постано-
ви) «о музыке понятной и непонятной. <...> Вот вы скажите, вы понимаете 
музику? 

Шостакович: «Нет, я ее никогда не понимал и не пойму. Но я люблю ее и 
делаю для нее все, что могу...»

А музика все звучить, викликаючи роздратування у співрозмовників ком-
позитора.

«“Уши вянут. И когда их приберут к рукам, всех этих Шостаковичей”. – 
Шостакович вздрогнул.

“А как же б вы хотели, какой музыки?”
“Понятной музыки, приятной, поняли! Чайковского! – Академик вдруг 

взволновался, вспомнив наконец фамилию. – Почему я не слышу Чайков-
ского?!”

Вдруг музыка оборвалась. Ученые вздохнули с явным облегчением. “Вы 
прослушали вторую половину 6-й симфонии Шостаковича”, – сказало радио.

Немая сцена.
“Раз, два, три, четыре, пять, шесть... ага вспомнил!” – Шостакович засме-

ялся и убежал в сад, к занесенным снегом деревьям. Он смеялся. На другой 

342 Про все це див. докладніше: Волков С. Шостакович и Сталин: поэт и царь. 
Москва : Эксмо, 2005.
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день утром он весело вышел в столовую. И вообще с того дня он начал по-
правляться и работать» 343. 

Важко сказати, чи насправді було щось подібне. Важливіше інше – не-
хай схематично, одначе заявлено принцип діалогічного з’ясування істини. 
Вона не може зосереджуватися в одному місці, в одній персоні. Мистецтво 
драми є одним із можливих інструментів розвінчування подібної суспільної 
практики. Ось і в даному випадку – монополізація істини обертається своєю 
смішною стороною: як правило, у підсумку дає про себе знати звичайна не-
повнота знань. Вище згаданий «епічний театр» неодноразово використовував 
таку техніку...

Наступного дня опісля появи запису «Музичної комедії» в щоденнику 
(30 березня 1948 р.) з’являється інший план: «По закінченні картини [“Мічу-
ріна”. – С. Т.] зразу ж написати книгу про своє життя в мистецтві. Написати 
докладно і абсолютно одверто, як труд цілого фактичного життя, з великими 
екскурсами в біографію, в дитинство, в родину, природу, пригадати всі чин-
ники, які створювали й визначали смак, тонкість сприймання. Що створило 
мене як кіномитця? Яка література? Класика? Малярство? Чи, може, пісні й 
думи? Чи вражливість бездонна й бездонна фантазія? Чи зачарована Десна?»

І трохи далі: «Кіно як спосіб суспільно-політичної діяльності.
Мої поеми – моє сучасне. Я творив, що хотів, що думав. Я дійсно був і 

є вільний художник свого мистецтва». О, ні – не так, на жаль, не так. Бо ж 
тут таки занотовує: «Як мучивсь я і проклинав адміністрацію, що з’їдала мої 
нерви, мою душу, всі мої сили своїм нікчем втом. Яке розчарування я мав по 
закінченні картини».

У начерках до так і нереалізованої епопеї «Золоті ворота» чимало місця 
відводиться стосункам людини влади і простого народу, а ще – начальника і 
митця. Ось прикметний образок персонажа, котрий, усівшись у чиновницьке 
крісло, одразу зробився «недобрим, нечесним і неприємним, злим». Потому 
«він копіював великих. <...> Він почував себе вождем села. <...> Вважав, що 
народ треба “тримати в руках, щоб боявсь”» (це запис ще 1947 р.).

А ось образок чиновника від мистецтва: «Коли ви розмовляли з ним де-
сять хвилин, ви починали відчувати, що ви стаєте дурнішим. Він був схожий 
на великий рояль, у якому чомусь грали тільки три клавіші. Решта вистуку-
вала розпорядження» (25 грудня 1948 р.).

У щоденнику кінця 1940-х – початку 1950-х нотується багато задумів. 
Чимало таких, що вочевидь прагнуть потрапити «в риму» отим самим «роз-
порядженням». Скажімо, 16 травня 1949-го написано про задум сценарію 
«Пшениця», «художественного фильма на одну из главных тем современнос-
ти» (в українських виданнях його не відтворено). Дійові особі: «т. Сталин, 
колхозники – передовики сельского хозяйства, рабочие, ученые, художники 
слова и кисти. Политики вражеских стран». Від Довженка тут – епічний об-
шир, часове бездоння: «…прошлое от времен Ассири и Египта, настоящее и 
будущее. От “проклятия Адама” до многолетней пшеницы...». Ну, і злісний 
американський уряд, який відмовляє голодному люду в Індії в допомозі. 
«Неомальтузианцы, клеветники, растлители земли, мечтающие об уничтоже-

343 Довженко О. Господи, пошли мені сили. С. 645–646.
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нии трети человечества на мнимоперенаселенной и мнимоистощенной пла-
нете. Мы – советский народ, правительство, ученые, творящие великое дело 
преобразования земли для блага всех народов мира». 

Схоже на те, що прокламувалося в «Прощай, Америко». Уже після за-
криття фільму він ще раз повернеться до «пшеничного» задуму. «Здесь и 
политики, и наука, и драма, и конфликты на почве новых отношений меж-
ду человеком и обществом, – запише він 22 червня 1951 року. – Здесь все 
элементы советского общества – колхозники, рабочие, ученые, политики, ху-
дожники. <...> Голод и політика. <...> Роман, Драма, фильм – все, что угодно. 
Но, конечно, Роман».

Остання фраза є прикметною – Довженко все частіше мислить категорія-
ми літературного твору, його задуми насамперед стосуються літературної ро-
боти. Разом з тим знову-таки простежується драматургічна техніка постанов-
ки великих суспільно-політичних проблем світового масштабу. Хоча поряд 
тогочасні кліше відтворення «потворного лику» Заходу, американців переду-
сім. Характерна репліка: «Вот мерзость». Це вже запис 23 червня 1951 року. 
Ще б не мерзота – американський професор пропонує з допомогою спеціаль-
ної апаратури викликати «преждевременные дожди и потом засуху в Европе 
и Азии», інші вигадують засоби бактеріологічного впливу. 

Що означають ці записи? Може, надію на те, що дадуть завершити «Про-
щай, Америко»? Змінивши його формат, а в чомусь і філософію. Чи не тому в 
продовженні запису планує «пересмотреть весь материал пьесы “Мера жизни” 
применительно к содержанию и элементам сюжета. Пересмотреть записки из 
“Золотых ворот”. Найти литературу. История земледелия. История пшеницы. 
Политика пшеницы. Голод. Заповит умирающего батька своему сыну» 344. 

У липні 1951-го – нові записи до «Пшениці». У липні ж пишеться варі-
ант (усього їх буде чотири) заявки на повнометражний сценарій художнього 
фільму «Перетворювачі степів / Преобразователи степей» (РДАЛМ, ф. 2081, 
оп. 1, од. зб. 212; тут і далі послуговуюся рукописом статті Юхима Левіна 
«Эпические ветры современности», із власного архіву: звідти ж усі наступні 
цитування). Зв’язок із попереднім записом очевидний – ідеться про зміну, 
вдосконалення природи. Мова про будівництво Південно-Українського та 
Північно-Кримського каналів і Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Назва 
склалася не одразу – були й «Чуден Дніпр», і «Дніпро широкий», і «Песни 
южных морей»...

ЕПОС І РОМАН

У заявці Довженко писав так: «Размеры преобразований природы 
столь велики и проекты дальнейшего расширения преобразований, вро-
де предполагаемого направления вод Ангары, Енисея, Оби и Иртыша 

344 Александр Довженко. Собрание сочинений в четырех томах. Москва, 1968. 
С. 570–571, 576–577.
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в Аральское и Каспийское море столь грандиозны по объему работ и 
запланированным результатам, что не будет преувеличением сказать: труд 
высокоорганизованного нового человеческого общества впервые в истории 
принял географический размах, и если есть на других планетах разумные 
существа, то и они скоро увидят в свои телескопы на ней первые космичес-
кие знаки разумного общества».

Митець мислить уже не просто в планетарному масштабі, а – космічному, 
міжпланетному. Майбутня Земля прозирається очима інших планет. І, зви-
чайно ж, простір великої історії: «Какие воспоминания зашумели под Дне-
пром от Запорожья до самого Черного моря!.. Какие песни над Днепром и 
степными просторами!». Довженківський хронотоп – у ньому обов’язковим є 
присутність минулого в майбутньому. «Великие стройки – аспект будущего, 
а не только настоящего. Но и прошлое должно каким-то образом найти себе 
выражение в сознании героев. В этой эпической картине хочется найти ре-
шение для большого временного аспекта. Этого как бы требует сама природа 
и история Приднепровья. Как не остановиться перед надмогильной плитой 
князя Святослава, который предпочел смерть в лютой сече, чтобы не имати 
сраму. Ведь это исторический знак нашего славянского тысячелетия на Дне-
пре. Вот остров с двумя тысячами могил запорожцев. 

Весь Великий Запорожский Луг, воспетый в исторических думах и пес-
нях, уходит навеки под воду со всеми запорожскими Сечами. Здесь думал 
свои думы о единении братских народов Богдан Хмельницкий, сюда уносил-
ся мыслями гениальный украинец Гоголь. Не перекликнуться ли строителям 
коммунизма с предками? А Каховка! Дикое Поле казацких времен, ярмар-
ка рабов времен помещичьих, легендарная песенная Каховка гражданской 
войны – многое могут рассказать обо всем этом строители, поэты, много 
могут пропеть певцы, бандуристы, да так пропеть, чтобы над многим могли 
призадуматься зрители картины, еще глубже познать себе цену, еще больше 
полюбить свое великое время и свое назначение в жизни.

Наконец, пусть сочинят в картине о себе песню сами строители, пусть 
рождается песня коммунизма на глазах у зрителя».

Є в заявці й міркування щодо майбутньої екранної пластики. «Как 
выразить равнину в фильме, где, кажется, ничто не глубоко и не высоко, где 
нет ни гор, ни пропастей, ни водопадов. Степь да небо, и снова степь. Как 
побороть в картине статику степей?» І відповідає сам собі: «Все можно. Все 
уже есть в степях. И глубины мыслей, и динамика пространств. И потряса-
ющих чисел, в которых выражаются кубо-километры воды, земли, бетона, 
киловатт-часов, пшеницы, хлопка, шерсти, фруктов, молока и меда преоб-
раженной земли. Все южно-украинские и северо-крымские степи пришли в 
движение. Украинско-крымский плацдарм великих строек...».

І – запис 27 липня: «Как выразить равнину? Как построить равнинный 
фильм, чтобы человек на равнине не потерялся, чтоб не растянулось время 
и не застыло пространство? Короче говоря, как побороть однообразие и ста-
тичность степей?

Путем применения способа съемки с движения в самом широком смысле. 
Аппарат на машине, и побольше сцен, где действующие лица тоже на маши-
нах (авто, мотоцикл, велосипед, трактор, комбайн, самолет).
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Кроме того, вспомнить Гоголя. Чуден Днепр и описание степей. Надо най-
ти способы решения эпизодов фильма в самые выразительные времена дня и 
ночи и времена года.

Не бояться решения эпизодов на общих планах при условии их 
выразительности. В фильме все время должен ощущаться простор».

Простір має бути незамкнутим – це конститутивна риса епічного, а влас-
не, і романного, у сучасніших вимірах, хронотопу. Варто зупинитися, аби 
трохи докладніше розглянути відмінності епічного і романного хронотопів, 
оскільки в щойно цитованому тексті ми бачимо двошаровість авторського 
орієнтування на епос, обернений у легендарне минуле, та роман, настановле-
ний на контакт зі сучасністю. 

«Для роману, – зазначав Михайло Бахтін, – передусім властивим є злиття 
життєвого шляху людини (в його основних зламних моментах) з її реальним 
просторовим шляхом-дорогою, себто з мандрівками <...>. Сам шлях пролягає 
рідною, знайомою країною, в якій немає нічого екзотичного, чужого. Усе це 
ми й бачили, скажімо, у “Повісті полум’яних літ”. Основа такого хронотопу є 
“фольклорною” <...>. Можна прямо сказати, що дорога у фольклорі ніколи не 
буває просто дорогою, але завжди або всім, або частиною життєвого шляху; 
вибір дороги – вибір життєвого шляху; <...> вихід з рідної домівки на дорогу з 
поверненням на батьківщину – звичайні вікові етапи життя (виходить юнак, 
повертається зрілий муж)...».

Відтак простір у романі нового часу є конкретним, він насичується ча-
совою докладністю. «Ця конкретність хронотопу дороги, – продовжує Бах-
тін, – і дозволяє широко розгорнути в ньому побут. Одначе цей побут розта-
шовується, так би мовити, у стороні від дороги і на бокових її відгалуженнях. 
Сам головний герой і основні зламні моменти його життя – поза побутом. Він 
тільки його спостерігає, іноді вторгається в нього як відчужена сила, іноді сам 
надіває побутову маску, одначе, по суті, він до побуту не причетний і побутом 
не визначається». 

Це фундаментальна ознака – від часів античного роману і до найновіших 
часів. Головний герой тут, «по суті, не причетний до побуту; він проходить 
крізь побутову сферу як людина іншого світу <...>. У нього незвичайний, по-
запобутовий життєвий шлях, лише один з етапів якого проходить крізь по-
бутову сферу» 345. Все це характеризує і романний кіноепос Довженка – і в 
«Арсеналі», і в «Щорсі», і в «Повісті...». 

Роман радикально налаштований на відтворення багатомовності сучасно-
го світу. Йдеться і про культурні коди (один з використовуваних Довженком 
кодів походить від «епічної драми», про що вже йшлося), і про власне мову 
як таку – невипадковою є боротьба Довженка з омертвляючою «латинізаці-
єю» української, постійне підкреслювання того, що його персонажі говорять 
«народною мовою», яка активно вбирає в себе всю різноманітність життєвих 
проявів. Це є одним із проявів тієї «стилістичної тримірності роману», яка 
безпосередньо пов’язана з багатомовною і багатовекторною свідомістю. На-
ступна риса роману – «докорінна зміна часових координат літературного об-

345 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Москва : Художественная лите-
ратура, 1975. С. 271–272.
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разу», а ще – «нова зона побудови літературного образу в романі, а саме: зона 
максимального контакту із сучасністю в її незавершеності» 346. 

Останнє і відрізняє, у першу чергу, роман від епопеї, предметом якої є на-
ціональне епічне минуле, подане як національний, себто позаособистісний, 
переказ. Епічний світ відділено від сучасного абсолютною епічною дистан-
цією, ставлення до нього оповідача позначено «благоговійною установкою 
нащадка» 347. Згадаймо, скажімо, Діда у «Звенигорі» чи одного з його онуків, 
петлюрівця Павла, – їхня поразка багато в чому зумовлена тією самою «бла-
гоговійністю», на відміну од Тимоша, який вступає із сучасністю в безпосе-
редній особистісний контакт. 

Майбутнє в системі координат епосу мислилось або ж як аморфне про-
довження сучасного, або «як кінець, кінцева погибель, катастрофа». Початки 
і кінці є тут чимось абсолютним: «Початок ідеалізується, кінець спохмурю-
ється (катастрофа, “загибель богів”)» 348 Власне романний світ починається 
з опанування сміхового інструментарію, за допомогою якого автор скорочує 
відстань між собою та життєвим матеріалом. Довженко, за його ж власним 
визнанням, тяжів до традицій народного сміхового мистецтва і завжди праг-
нув їх продовження. У «Щорсі», до прикладу, де є план епічного, позаособис-
тісного історичного минулого, і, разом з тим, немає відстані між автором, його 
персонажами та сучасним матеріалом (громадянська війна на той час була ще 
чимось «гарячим», не відчуженим у часі).

Зовсім невипадковим є Довженків інтерес до жанру мемуарів (згадаймо 
намір написати історію себе як художника), щоденника (зі щоденникових за-
писів виростають практично всі його твори воєнного і повоєнного часу) та 
діалогів. Жанр останніх ілюструє і «Музична комедія» з невигаданим Шос-
таковичем і так само реальною ситуацією його життя; і чимала кількість діа-
логів у щоденнику (особливо там, де вимальовуються епізоди до «Золотих 
воріт»), де незрідка один з персонажів «надіває» маску такого собі дурника, 
який нібито нічого не розуміє (той самий Шостакович у «Комедії»). Усе за-
для того, аби полегшити пізнавальний рух автора в полі досліджуваної реаль-
ності, «приватизувати» його поселення там, аби міг вступати, вільно й непо-
кріпачено, у діалогічний контакт із відтворюваним матеріалом.

До речі, наведу ще одне цікаве спостереження Бахтіна щодо Миколи Гого-
ля, який був для Довженка мало не взірцевою постаттю. На думку теоретика, 
«Мертві душі» вимальовувалися автору як щось величне, на кшталт «Боже-
ственної комедії», а натомість виходила меніппова сатира. Бо «не міг вийти зі 
сфери фамільярного контакту, одного разу ввійшовши в неї, і не міг перене-
сти в цю сферу дистанційовані позитивні персонажі. Дистанційовані образи 
епопеї та образи фамільярного контакту ніяк не могли зустрітися в одному 
полі зображення; патетика вривалася у світ меніппової [ідеться про давньо-
грецьке походження жанрового коду. – С. Т.] сатири як чужорідне тіло, пози-
тивна патетика робилася абстрактною і, усе ж, випадала з твору». У підсумку 
«Гоголь загубив Росію, тобто втратив план для її сприйняття і зображення, 

346 Там само. С. 454–455.
347 Там само. С. 456–457.
348 Там само. С. 463.
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заплутався між пам’яттю і фамільярним контактом (грубо кажучи, не міг 
знайти відповідного розсунення бінокля)» 349. Із чимось подібним зустрівся 
і Довженко, про що свідчать і сценарій «Поема про море», і деякі особливості 
сприйняття цього твору.

ПОЕТ І МОРЕ

За свідченням Юхима Левіна, робота над сценарієм «Перетворювачів сте-
пів» тривала до кінця липня 1951 року. Одначе зрозумілого плану, судячи з 
усього, так і не виникло. «Я не пришел еще к определенной фабуле сцена-
рия, – писав він. – Возможно, содержание его раскроется на основе биогра-
фии трех поколений одной семьи, от деда-“заробитчанина” к сыну – рабоче-
му Днепрогеса и внукам, инженерам-коммунистам, строителям Каховського 
гидроузла. Все это мне подскажет непосредственное знакомство со строи-
тельством и его деятелями в Каховке и на всей трассе строительства, куда я 
оправлюсь в ближайшие дни. На эту творческую командировку я возлагаю 
Больших надежды. Я твердо верю, что в ней я найду осуществление самых 
главных своих желаний».

Сказано – зроблено. 19 серпня 1951 року Довженко прибув до Києва. Зу-
пинився в сестри Поліни. А потім прийшов у гості до письменника Миколи 
Нагнибіди. Ті відвідини згадувалися ним останнім так:

«– Пам’ятаєте, Миколо, – сказав Довженко, – нашу угоду московську? 
А може, я примислюю? Ми ж домовились про мандри? Так це було?

– А куди, Олександре Петровичу?
– В степ, у вашу рідну сторону. Через Запоріжжя, а там – чумацькими ма-

гістралями до Криму... Я задумав фільм – може, поему, епопею. Ще не знаю, 
Миколо. Хочу проспівати славу степовикам, будівельникам.

Ми домовились зібратися в дорогу якнайскоріше. Олександр Петрович 
хотів побачити початок робіт у Каховці» 350. 

Тим часом у щоденнику (24 серпня 1951 р.) з’являється запис, що акцен-
тує пафос задуму: «І треба ж неодмінно, аби в картині був певний спокій. Весь 
народ мусить нести в собі сей спокій... Так уже і буде на землі: що ні Західна 
Європа, ні Америка, як би вони не намагалися, не вернуть старих своїх ча-
сів. Вже ми володарі світу, а не вони. Війну готують приречені» 351. Риторика 
«холодної війни» дається взнаки – Довженко так само надавався їй, як і біль-
шість його сучасників. 

Хоча для розуміння стану Довженка варто навести листа Юлії Солнце-
вої до Лаврентія Берії, писаного в ті самі дні (датовано 20 серпня 1951 р.).  
Дослівно: 

349 Там само. С. 471.
350 Нагнибіда М. З Довженком у дорозі. Полум’яне життя. Спогади про Олексан-

дра Довженка. Київ, 1973. С. 561.
351 цит. за: куценко м. в. сторінки життя і творчості о. П. довженка. с. 260.
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«Многоуважаемый Лаврентий Павлович!
Обращаюсь к Вам с просьбой принять и выслушать меня. Я хочу с вами 

говорить о Довженко. Создавшаяся ситуация вокруг этого человека, не даю-
щая возможности работать, ухудшается с каждым днем. У него был второй 
инфаркт, и жить осталось, очевидно, считанное время. Сейчас Довженко на-
ходится на трассе Запорожье – Каховка. Работает над сценарием.

Прошу простить меня за беспокойство. Хочу заверить Вас в крайней не-
обходимости этого письма.

Ю. Солнцева» 352. 
Важко сказати, чи узгоджувала свої дії Солнцева з Довженком, чи навпа-

ки, вирішила скористатися його відсутністю в Москві. Одначе зміст листа 
чітко свідчить про ті надії, які покладалися на майбутній сценарій і фільм про 
будівництво гідроспоруд на півдні України. Звідси й очевидні елементи «гри 
у піддавки» з владою, кон’юнктурні заготовки в записах...

Так чи інакше, у кінці серпня Довженко й Нагнибіда вирушили до Запо-
ріжжя пароплавом по Дніпру. Уранці пропливли мимо Канівської могили Та-
раса Шевченка. А потім аж до самого Запоріжжя «Довженко майже не сходив 
з палуби. Познайомився з командою, з пасажирами, які хоч чимось зацікави-
ли його». Не раз бачив Нагнибіда, як Довженко робив нотатки в маленько-
му записнику. Пробувши кілька днів у Запоріжжі, вирушили (уже на авто) з 
прибулою з Москви Юлією Солнцевою на південь. 

5 вересня були в селі Ключева, де мало вирости місто Нова Каховка. На-
ступного дня – на Козачому острові, який мав бути затопленим. 19 вересня 
записує в щоденнику: «Після трудного переїзду в один день Херсон – Ка-
ховка – Брилівка – Солончак – Армянськ – Джанкой – Сиваш, в якому за-
ночували у дорожнього майстра, ми прибули знов до Запоріжжя. Заїздили в 
Мелітополь на кілька хвилин на базар купити кавуна і винограду.

Дорога від Сиваша до Запоріжжя прекрасна і настільки рівна, що става-
ло часом скучно. Навколо широченні лани з ніжними зеленими житами, ві-
троломними смугами. По обидва боки села красиві в садах і степи без садів. 
І майже вперше за півтора місяця легенькі хмарки на небі <...>».

І перші висновки: «Я зрозумів і яскраво відчув, що таке степ. Що таке 
многосотлітній крик: “Води! Води!” Все значення водоканалів».

І далі – так часто повторюване, що вже стало загальним місцем у записни-
ку: «Тільки наше комуністичне будівництво може справитись зі степом, з на-
суванням пустелі зі сходу, з невпинним процесом висихання...». Бачить коло-
сальний об’єм роботи і вірить: «Перемога справжня почнеться з побудовою 
каналів зрошувальної системи. І тоді пекельні степи перетворяться в рай». 
Отже, комунізм у тому й полягає, щоб на Рай пекло обертати. Замежевий 
оптимізм... Народжений безпосереднім контактом з життям – ну, так ніби.

Повернувшись до Москви, Довженко береться за сценарій «Відкриття 
Антарктиди». За кілька місяців до того, у червні, сценарна студія міністер-
ства кінематографії СРСР уклала договір з режисером щодо доопрацювання 
сценарію під такою назвою, автором якого був Георгій Гребнер (1892–1954). 
Сценарист аж ніяк не належав до початківців; він працював у кіно з 1922 року, 

352 Кремлевский кинотеатр. С. 891.
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автор сценаріїв відомих стрічок «Медвежья свадьба» (1926), «Разлом» (1929, 
за Б. Лавреньовим), «Суворов» (1941), «Крейсер «Варяг» (1947)... У послуж-
ному списку й картина «Восстание рыбаков» (1934), яка була першою режи-
серською роботою в кіно Ервіна Піскатора (Сталін був дуже незадоволений 
нею: «нудная и мрачная», «порочная по существу» 353). 

У літературі можна натрапити на твердження (див., наприклад, примітки 
до Собрания сочинений Александра Довженко в четырех томах, т. 3, с. 758) 
про те, що Довженкові нібито пропонувалась постановка «Антарктиди» і він 
дав на це згоду. Одначе оприлюднені нещодавно архівні матеріали спросто-
вують цю версію. Так, у проєкті Постанови Ради Міністрів СРСР, підготов-
леному Міністерством кінематографії СРСР у серпні 1951 року за підписом 
міністра І. Большакова, у плані виробництва фільмів на 1952 рік значиться: 
«Открытие Антарктиды» – автор сценария Г. Гребнер, режиссер А. Иванов». 
Зберігся додаток до цього документа з переліком фільмів, у якому назва 
«Открытие Антарктиды» перекреслена червоним олівцем – рукою тодішньо-
го заступника Голови Радміну Георгія Маленкова 354. Сценарій так і не було 
поставлено... Хоча один із мемуарних записів Юлії Солнцевої 355 свідчить, що 
вона планувала поставити й цей сценарій. Не відбулось.

У Довженка вийшло так, як і завжди у випадках гіпотетичної співпраці з 
кимось – він написав практично новий сценарій і в листопаді 1951-го передав 
його міністерській сценарній студії. Пізніше, у березні 1952 року, в листі сце-
наристові він, не надто церемонячись, написав: «Сценарий Ваш, признаюсь 
Вам, меня не удовлетворил своей творческой неудачливостью. Вы обошли в 
нем самое главное – народ...» 356.

У слові «Від автора», що передував сценарному текстові, Довженко по-
відомляв, що в сценарії «нет выдуманных персонажей. Они взяты из записок 
Ф. Беллинсгаузена – “Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане” – 
и названы своими именами все, вплоть до рядових матросов из крепостных 
крестьян, которых Беллинсгаузен счел своим моральным долгом увекове-
чить в книге в особом списке <...>.

Сценарию придан характер героической кинопоэмы. Форме изложения 
уделено очень много внимания, дабы режисер и актеры в своей работе были 
избавлены от необходимости пробиваться к фильму через заросли сценарной 
сухости и схематизма, чтобы сценарий облегчал их работу, будил высокие 
чувства и создавал творческую атмосферу в работе над каждым эпизодом и 
над всей картиной в целом» 357.

Вочевидь, Довженко прагнув довести, що уміє, не гірше від інших, напи-
сати звичайний, «без викрутасів», професійний сценарій, де є чітка історія 
(відкриття Антарктиди, 1820 р., експедицією російського флоту), характери, 
психологія взаємостосунків. Сам автор «відпускає» себе за кадром, у диктор-
ському тексті: «Прощай, земля, прощай, отечество! – Слышится дикторский 

353 Кремлевский кинотеатр. С. 924.
354 Там само. С. 884–885.
355 Солнцева Ю. О Довженко, о времени, о себе. Радуга. 1997. № 2. С. 153.
356 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 265.
357 Довженко А. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 135.
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текст на фоне музыки. – Если нужны для славы твоей грозы и бури, пошли 
нам грозы и бури. Пусть ураганы волнуют наши сердца, пусть встречают нас 
льды и туманы...». 

Даниною, ще однією, «холодній війні» є епізоди з англійськими аристо-
кратами. Вони біснуються в ненависті до росіян, які, звичайно ж, своїм від-
криттям випередять якихось там Куків, ні на що по-справжньому нездатних...

Усе скінчилося офіційним листом директора сценарної студії (датовано 
8 квітня 1952 р.), у якому Довженко сповіщав про те, що договір з ним на 
доопрацювання сценарію скасовано у зв’язку з тим, що він «написав зовсім 
новий сценарій, який не має ніякого відношення до сценарію Г. Гребнера» 358 
12 квітня 1952 року митець занотовує в щоденнику: «Відкриття Антаркти-
ди» писалось «для молодих початкуючих сценаристів. Для них я працював 
близько восьми місяців, не шкодуючи сил. Мені хотілось створити зразко-
вий сценарій, у якому ідея, людські образи і вся обстава перебували в єдності 
форми і змісту»... 

Прохання Солнцевої про зустріч з Берією було частково задоволено. У «До-
кладной записке Отдела художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б) 
М. А. Суслову по письму Ю. И. Солнцевой об А. П. Довженко от 24 октября 
1951 г.» інформувалося: «По договоренности с секретариатом тов. Берия 
Ю. Солнцева была принята в Отделе художественной литературы и искусства 
ЦК ВКП(б). В беседе она сообщила, что ее муж, кинорежиссер А. Довженко, 
находится в крайне тяжелом моральном и физическом состоянии, так как мно-
голетняя травля и преследования со стороны враждебных советскому киноис-
кусству людей окончательно подорвали его силы и здоровье».

Далі виклад історії з «Україною в огні», а також фіксація того, що митець 
прагнув, і не без успіху, виправити свої помилки. «Однако т. Довженко не 
преодолел еще до конца отдельных ошибок в своем творчестве и нуждается 
в товарищеской критике и помощи со стороны общественности [більше семи 
років минуло з часів “України в огні”, і все ще “не преодолел”. – С. Т.]. В то же 
время некоторые режиссеры вместо такой помощи проявляют к нему недо-
верие и отчужденность. На состоянии Довженко отражаются и другие факты, 
которые он невольно обобщает как дискриминацию: его не привлекают к пре-
подаванию режиссуры в Институте кинематографии, он получает меньшую 
ставку зарплаты, нежели другие режиссеры, равные ему по знанию и опыту 
работы в кино; день его 50-летия и 25-летия работы в искусстве никак не был 
отмечен.

В настоящее время т. Довженко работает над сценарием для постановки 
фильма о великих стройках коммунизма.

Министр кинематографии СССР т. Большаков имеет в виду вызвать 
т. Довженко на беседу, проявить большее внимание к его творческой работе и 
постараться рассеять представления о какой-либо дискриминации.

В. Кружков, А. Сазонов» 359.
«Рассеять» не вдалося. Більше того, не підтримано і новий задум. У «Що-

деннику» (запис 15 травня 1952 р.) з’являється розпачливий запис: «“Мина-

358 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 267.
359 Кремлевский кинотеатр. С. 895.
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ють дні, минають ночі...” Летить мій час, і труд мій гине марно. Заборонено 
мою недописану “Каховку”. Вся подорож, думки і мрії, весь творчий, велич-
ний і красивий план твору – все ні до чого. Порожніх півтора року... як жаль 
мені мого часу. Коли вважати, що кращими роками творчої людини є роки 
між 50 і 60, то у мене найдорожчі ці роки пропали майже марно. Починаю-
чи від нещасливої помилки “Україна в огні”, я мав протягом десятка років 
зриви, самі лише зриви: “Китай”, “Прощай, Америко”, “Антарктида”, “Повість 
полум’яних літ», “Каховка”. Та фактично і “Мічурін” був наполовину зірва-
ний, у всякому разі понівечений. О БОЛЬШАКОВ!

Теперечки вже, мабуть, небагато зосталось зриватись: не витримає серце.
Мобілізую все, що є в мені, на нову і вже чи не останню спробу створення 

трилогії про колгосп. Тільки де ж мені брать уже сили і віру в творчу перемогу?»
Щодо «Китаю». Ішлося про участь Довженка в поїздці до Китаю 1949 року, 

а відтак і написанні сценарію, одначе не відбулося. У трагічному за тональніс-
тю щоденниковому записі від 22 січня 1949 року митець, адресуючи «недру-
гам» («Продовжуйте топтати моє ім’я, якщо комусь треба, нехай я швидше 
вмру»), пише: «Чим утішитись на чужині? Де преклоню голову сиву? В да-
лекім Китаї, під чужим небом? Прощайте». Треба розуміти так, що фізичний 
стан не виключав смерті під час далекої поїздки...

Враження, що Довженко усе намагається вгадати, «чего от него ждут» 
(цитована вище фраза Сталіна ще 1934 р.). Точніше – «ждет» сам вождь, не 
хто інший. Бо ж до нього не пускають, між ним і вождем мерзенні царедворці. 
Вони, вони винні у всьому. 

«Одне із найтяжчих і найприкріших непорозумінь мого життя: як стало-
ся, що така велика безмірно людина, як Сталін, могла дозволити, аби кіно-
мистецтво великого і прекрасного Радянського Союзу очолювала така ні-
кчемна, жалюгідна людина – духовний карлик Большаков, – пише Довженко 
в щоденнику. – За п’ятнадцять років він покалічив міністерство, скоротив 
його до катастрофічного мінімуму [нагадаю, то були часи так званого “мало-
картиння”, коли в СРСР продукувалися лічені фільми, і навряд чи міністр 
був призвідцем того. – С. Т.], висушив і майже унеможливив розвиток кадрів. 
Полохливий і хитрий, злий і мстивий егоїст, що дбає лише про власну шкуру 
і посаду, він зумів дезорієнтувати навіть самого т. Сталіна за допомогою від-
даних йому кар’єристів, які задовольняють таким чином свої кар’єристичні 
інтереси». І додає: «Яка концепція для драми соціальної. От де Гоголь і Ще-
дрін потрібні!» (19 вересня 1952 р.). І справді потрібні – для того, зокрема, 
аби зрозуміти, яким чином задурено мізки навіть таким людям, як Довженко. 
Справді матеріал для соціально-філософської драми.

Ні, він таки намагається прорахувати, щоб змінило його особисту ситуа-
цію. Робота над майбутньою «Поемою про море» триває. Важливий для розу-
міння задуму запис 16 серпня 1952 року: 

«Може, ввести в фільм автора? 
Дикторський текст.
– Те-то і те-то... Ось тут батрачив колись мій 19-літній батько.
Все в показі:
екскаватор “хватає” цілу скіфську могилу й піднімає вгору (напливом).
Три тисячі літ назад скіфи.
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Половці, хазари.
Запорожці.
Сірко... Долина.
Фальцфейн, 
революція, 
війна».
Це світ епосу. Хоча й інтимно прогрітий. «Колись тут батько наш батраку-

вав у поміщика Фальцфейна, – пише Довженко з Нової Каховки (22 жовтня 
1952 р.) до сестри. – Тоді було йому ще дев’ятнадцять років, і часом бачу ніби 
я його на березі Дніпра, красивого і молодого, сам уже сивий до краю »360. 
Одначе ж у фільмі має бути і ближчий, у часі і просторі, романний матеріал. 
Відтак і прорисовується (той самий запис від 16 серпня 1952-го) його план:

«1. У Сталіна.
2. Андріанов дома [С. М. Андріанов, директор будівництва Каховської 

ГЕС. – С. Т.].
3. В степу на машинах.
4. На Дніпрі на пароплаві.
5. В літаку над Україною.
6. Каховка.
7. Хто прийшов (прийом на роботу)».
Як бачимо, закладається драматургічний принцип, який дозволяє відтво-

рювати неосяжність часу і простору. За незмінної присутності автора, який – 
це з’ясується пізніше – навіть персоніфікується в сценарії (сам Довженко мав 
намір зіграти цю роль). «Треба так розташуватися в картині, – запише він 
7 вересня 1952 р., – щоб почуватися цілком вільно в часах минулих років зо 
дві тисячі. <...> Те ж саме і в просторах».

Введення постаті Сталіна, треба розуміти, не тільки збільшувало масштаб 
відтворюваних подій, а й наближало автора до вождя і вчителя. Принаймні 
віртуально. То ж не дивно, що Довженко окреслює цілий епізод, який так і 
називає: «Сталін». Настанова самому собі: «В Москві зразу ж написати сцену 
для початку фільму: Сталін над Землею, чи над картами землі. Складається 
великий план перетворення світу. Тут же йде розмова повернення сибірських 
рік у зв’язку з Каспієм і Аралом.

– Это потом. Сначала вы сделаете вот это и это. А сибирские реки потом. 
Вы где проектируете сибирское море?

– Вот.
– Прекрасно. Оно будет...
– Примерно размеров Каспийского.
– Ну вот: вполне достаточно. Здесь мы создадим условия существования 

для 400 мил. наших будущих граждан. К сожалению, мы должны признать, 
что создатель не был, далеко не был ни всемогущим, ни всевидящим. Вы по-
смотрите, сколько противоречия. На каких огромных просторах солнце, вода 
и земля пребывают во вражде...

Потом пойдет разговор о Китае. О том, как мы подарим реку китайскому 
народу.

360 Довженко О. Твори у п’яти томах. Т. 5. С. 371.
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– Народ народу подарил реку» 361. 
Напевно, було тут щось автобіографічне. Бо це ж він, Довженко, стояв 

тоді, у далекому 1933-му, у кремлівському кабінеті Сталіна побіля карти, 
і вони разом розмірковували над тим, як удосконалити природу, як побудува-
ти на Далекому Сході нові міста... Тепер він цього полишений – спілкування 
з вождем, який вправніший і могутніший од самого Бога. Чи не в цьому го-
ловний наркотик, без якого почуваєшся обділеним долею – до Сталіна не-
має ходу, головне державне тіло поза межами досяжності? Цитований начерк 
епізоду майбутнього фільму – своєрідний проєкт послання вождеві, ніби за-
клинання: ну відгукнися ж!

Володар душ і тіл лишався глухим, і цим ніби гіпнотизував, стимулюючи 
нові прагнення контакту. Мова не тільки про Довженка. Відомо, скажімо, що 
М. Булгаков кілька разів писав Сталіну – опісля знаменитої телефонної роз-
мови з ним. А потім навіть написав п’єсу «Батум» – про молоді роки вождя... 
Могутній і всевладний керівник ніби в кота й мишу грався, і «мишам» чомусь 
кортіло залишити «нірку» й наблизитись до «самого». Ну, справді магнетич-
не тіло, а власне тіло міфу, поза яким почуваєшся мало не сиротою.

ПОЕЗІЯ ПОЧУТТІВ ТА ЕПІЧНІ ПЛАНИ

Усе щойно цитоване пишеться під час поїздки в Україну 1952 року. Була 
вона, судячи з багатьох деталей, щасливішою від першої. З’явилися – на-
віть – надії на публікацію книги. Принаймні про це Довженко пише Солн-
цевій 22 жовтня з Нової Каховки: «Может в Киеве мне удастся заключить 
договор, готовь, родная, экземпляры для книги. В Москву мне без сценария 
приезжать нельзя, это я знаю и потому нахожусь в величайшем душевном 
напряжении. Я ведь только начал, только разворачиваюсь. И хоть я считаю, 
что это для меня как бы половина работы, далеко мне до берега. Только ты не 
бойся за меня».

І далі щось супероптимістичне, навіть утопічне: «Все должно быть хоро-
шо. И все будет хорошо! Мы с тобой еще станем каховчанами и будем здесь 
строить коммунизм. Иногда у меня бывает такое чувство, как будто у нас с 
тобой начнется иная жизнь, хорошая и красивая, хоть и старая наша жизнь 
была тоже красивая».

Закінчення листа куди прозаїчніше: «Дорогая моя, мне страшно, что ты 
сидишь без всяких средств к жизни. Прости меня и потерпи немного. Как 
жаль, что нечего у нас продать. Вот бы когда продать что-нибудь Большакову 
[ідеться вочевидь про сценарій. – С. Т.]» 362.

Довженків намір «строить коммунизм» в Каховці у сучасного читача 
може викликати тільки посмішку. Одначе звідки це відчуття щастя, звідки 
оптимізм? Здавалося, для нього звичніше – в останні роки – песимістичне 

361 Довженко О. «Господи, пошли мені сили». С. 632.
362 РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Од. зб. 712.
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бачення життєвих перспектив. «Наближається голод, – писалось, до прикла-
ду, 30 жовтня 1946 pоку. – Вимре не один десяток мільйонів людей. Загине 
половина мого нещасного народу на багатій нещасливій землі. А решта пла-
зуватиме в жебрацтві <...> Живем і багатієм, плазуючи вперед до голодного 
царства, думаючи, що обдурили весь дурний світ» («Щоденникові записи»). 

Ті рядки писав московський бранець, одрізаний від свого народу. Згадай-
мо його обурення війною на самих її початках: бездарно скроєна державна 
влада продовжувала гробити народ, як це було і в довоєнні літа. «Україна в 
огні» і була, значною мірою, протестом проти самого державного устрою. Ще 
радикальніше такі настрої виявляли себе у щоденнику. Бути з народом – ось 
гасло і намір, у нього, який у 1930-і більше обертався на орбітах державниць-
кого житія. І навіть ідентифікував себе з діячем державного штибу.

І ось Каховка. У щоденнику чимало записів щодо «негативів» тодішнього 
життя – в її моральних та соціальних вимірах. І про втрату історичної та куль-
турної пам’яті, і про жахливу повоєнну диспропорцію числа жінок і чолові-
ків, що призводить до здичавіння у сфері власне статевого життя («На 10 ро-
жениць у родильному домі вісім байстрят» – 13 вересня 1952 р.). І безлад на 
самому виробництві. Пише й про дискримінацію української мови – влада, 
у Києві й на місцях, говорить і видає закони тільки російською, зросійщено 
вищу освіту. «Таким чином, або треба переходити всьому культурному про-
цесу зверху донизу на українську мову, або бути послідовним і кінчати укра-
їнську літературу і не ставити письменників у жахливе, незавидне, складне 
становище, яке не має собі подібного, мабуть, у всьому світі, в жодного на-
роду, що поважає себе, і уряду, що поважає свій народ» (11 жовтня 1952 р.). 

І – попри те – чимало розчуленого, піднесено-схвильованого, сентимен-
тального, залюбленого в людей. Скажімо, саме в ті осінні дні у щоденнику 
з’являється публіцистична новелетка, героєм якої є поет Максим Рильський. 
Відтворено доволі відомий свого часу епізод, коли письменника «проробля-
ли» на всіляких зборах і «зборищах». Довженкові це було надто знайомо. Від-
так текст наповнений співчуттям: «Поету не простили нічого, ні одної його 
життєвої помилки <...> Навіть бездонну душевну роботу поета вважали за 
безпринципність і маскування. Поет у сей час сидів поверхом нижче в буфеті 
і тихо собі випивав щось алкоголічне». Потому піднявся до зали, де якраз ви-
ступав грізний чиновник (від літератури, напевно). Гречно подякував йому, 
а потім сказав: «Тільки два слова на прощання: ви прийшли і підете, а я вже 
остався...».

Кінець новелетки зворушливо-патетичний: «Поет повернувся і поволі пі-
шов по східцях униз <...> Дома вночі він склав вірша прекрасного і чистого, 
як ручай, для свого і всіх народів про те, що комунізм поборе і запанує в усім 
світі, не дивлячись ні на які темні сили, що стоять на переможнім його шляху, 
і буде братство на землі, і любов, і жалість» (13 вересня 1952 р.). Як за таких 
умов і за такого знання життєвих реалій сам Довженко міг зберігати, бодай з 
останніх сил, віру у «братство на землі», у «переможний шлях» добра і світла, 
лишається загадкою його душі.

До чиновників у Довженка вже традиційна нелюбов. «Зайшов до N в ка-
бінет. Переді мною сидить свиня...» (24 жовтня 1952 р.). І – спостереження: у 
вищого командного складу рідко проглядають в «очах огні-блискавиці кому-
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нізму. У робітників бачу» (26 жовтня 1952 р.). Складно уявити собі ті «блис-
кавиці»? А от Довженко знав, як вони виглядають. 

Напередодні повернення до Москви (запис 2 листопада 1952 р.) «тяжко 
стогнав і кричав уві сні. І від того прокидався. Серце боліло <...> Полечу до 
Києва літаком за чотири години. Намучусь, може. Зате побачу Дніпр і Укра-
їну і ще раз, стиснувши руками побите й порубане серце, полину під хмари 
помолитися рідному краю».

І того ж дня: «Москва як місто, в якому є мій дім, уже мене не тягне. Воно 
лишається для мене вже тільки як столиця, як місто Леніна і Сталіна вели-
ких. І ще як місто моїх друзів, де мене люде люблять і де ніхто не позирав косо 
на мене з діячів культури».

Хтось подумає: перебільшував щодо відсутності «косих поглядів». Ні, 
до нього й справді ставились у Москві дуже добре – саме діячі культури. 
І справжніх друзів у нього там було більше, аніж у Києві – як це не дивно. 
Іван Козловський, Дмитро Шостакович, художник Петро Кончаловський, 
Віктор Шкловський, Борис Ліванов, кінорежисер Сергій Герасимов, Олек-
сандр Фадєєв, Всеволод Вишневський... Через два роки, у день свого 60-літ-
тя, запише в щоденнику: «Учора й сьогодні я одержав багато привітальних 
телеграм. З Москви, звичайно, не з убогого Києва» (Каховка, 12 вересня 
1954 р.).

І – попри все – тоді, пізньої осені 1952-го, у Довженковій душі зривається 
буря ностальгійних почуттів. «Я хочу жити на Вкраїні. Що б не було зі мною. 
Хай навіть скоротять мені недовгі вже мої літа, я хочу жити на Вкраїні. Нехай 
зневага і зло людське навкруг мене, хай кличуть мене ворогом народу без-
соромні й жорстокі службовці-людожери, якщо їм треба так. Я України син, 
України. Родила мене мати в степу, у полі зростав я, знав щастя і горе у полі – 
велике життя. У перетворенім степу над великою урочистою рікою серед на-
роду да поживу я, втішу своє серце, порадуюсь щастю його. Лечу».

Отакі почуття збурювали душу, допоки летів літаком. А приземлився в 
Києві – «і щось відразу я став почувати – ой, не ждати мені тут добра» (2 лис-
топада 1952 р.). Одначе й тут емоційне піднесення не минулося. «На вок-
зал проводжали Олена Григорівна, Юрій [Смоличі. – С. Т.] і Максим Таде-
йович [Рильський. – С. Т.], чарівний і звичайно блискучий талант і добрий. 
А се так багато. Перед обідом і під час обіду він був у променистому настрої, 
було весело, хоч я й заплакав, коли О. Г. [Олена Смолич. – С. Т.] почала грати 
Шопена “Спогади про нещасну батьківщину Польщу”, а мене назвав генієм. 
Я не геній, але поскільки много раз чув се велике слово про себе, подумав, що, 
може, й були в мене святі проблиски Прометеєвого огню, тільки що зі мною 
зробили? Нащо одняли у мене Матір-Україну? Нащо збіднили, пограбували 
моє життя? Десять років. Вже я білий увесь. Доле, пошли мені сили створити 
ще хоч дві картини про комунізм. Тоді хоч і вмирати».

Ці рядки писано у поїзді «Київ – Москва» (5 листопада 1952 р.). Наступ-
ного дня – ніби підсумок поїздок в Україну, переміни психологічного клімату: 
«Багато думок охопило мою душу: життя моє вже змінилося. На краще? Так, 
на краще. Я вертаюся до Нової Каховки на будівництво комунізму і живу там 
три роки. Тільки там знайду я собі щастя». Колись, у 20-і, насміхався із такого 
«народництва» (згадаймо хоча б діда у «Звенигорі»), а тепер...
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Утім, так уже було – на початку війни, коли вирішив, що доля його – бути 
з народом у лиху годину, а не ховатися на кіностудії, у такій собі індустріаль-
ній келії. Література тому й видалася кращою сферою діянь, що, напозір, не 
перешкоджала живому контакту з народним життям. «Хочу, – писав уже по 
війні матері та сестрі, – на старість зовсім покинуть кіно і зайнятись письмом, 
як той п’яниця Ірод, що колись прошенія писав, мати знає» 363.

Удома, в Москві, теплий і чистий дім, приємні відчуття. Одначе «спав по-
гано. Знову болить аорта, і я кашляю. Може й кашель від серця, хтозна. Зараз 
шоста година ранку. Я пишу, сидя один на чистому ліжкові. Свято революції 
[писано 7 листопада. – С. Т.]. Далеко десь Каховка. Далеко все і майже всі до-
рогі мої люде і водночас близько у серці їх ношу, як дорогоцінні дари, осіннє 
листячко з київського саду» 364. 

Осіннє листячко, що так запало у пам’ять, – звідки це? Достеменно не ска-
жеш. Хоча... Художник театру і кіно Роман Адамович (народився 1945 року 
в сім’ї художника Сергія Адамовича та поетеси Валентини Ткаченко) опо-
відав, що жили вони по війні навпроти Київської кіностудії. Іноді, на початку 
1950-х, до них заходив Довженко (коли бував у Києві, звісно), забирав їх з 
матір’ю і вони йшли, утрьох (батьки Романа на той час розлучилися), гуляти 
студійним садом. Тим самим, який садив режисер на початку 1930-х років... 

Довженко і Валентина Ткаченко (1920–1970) познайомилися ще під час 
війни, але якраз у Каховці зазнайомились по-справжньому. Лишилися листи, 
які дають підстави зробити просте припущення: митця спіткало романтичне 
захоплення молодою жінкою.

«Лишився я один і Ви переді мною, – писав режисер 7 жовтня 1952 року – 
Я простягаю руки до Вас і голосно повторюю щодня в холодній хаті – щасти 
Вам, доле, і промовляю слова, писать які ніщо мені вже не дозволяє». Погодь-
мось, ясний натяк на особливі почуття. «Вашою добротою, – читаємо далі, – 
наповнилась моя самотня кімната, і все місто молоде, і пойма Дніпрова, і вся 
моя душа. І я тепер замість того, аби стати чітким, напруженим і стримано суво-
рим і замисленим, я становлюся таким добрим, що скоро вже птиці сідатимуть 
мені на плечі й на білу голову мою. Прозорим став якимось і почав ніби дзве-
ніти весь од найменшого дотику, од найменшого спогаду. Багато речей надзви-
чайних почали хвилювати мене і викликати на очах щось таке, але я не пускаю 
їх на край і топлю, топлю, і тоді вони починають гнітити мої груди. Я надто 
переповнений Вами і собою. Я мушу звільнитися од себе і знов розпастися й 
розмножитися серед народу і перебувати поза всім особистим, навіть найрідні-
шим, найдорожчим. Тому я, очевидно, писати Вам скоро не буду, у всякім разі , 
посилать листи, бо інакше загине все діло мого життя і я сам» 365. 

По суті делікатно-романтичне освідчення в коханні. І так само делікат-
не пояснення, чому ті почуття не можуть стати чимось реальнішим – бо тоді 
митець ризикує втратити зосередженість на власне творчості. А «творча по-
ведінка» (скористаймося мислеобразом російського письменника Михайла 
Пришвіна) передбачає, за даним потрактуванням Довженка, знеособлення – 

363 Довженко О. Твори у п’яти томах. Т. 5. С. 362.
364 Довженко О. «Господи, пошли мені сили». С. 633.
365 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 33–34; публікація Тетяни Дерев’янко.
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у тому сенсі, що не мусить піддаватися земним бажанням і спокусам. Інакше 
не дістанешся суті речей, інакше не розгадаєш таємниці буття – земного й 
космічного. Тим більше, що він не просто художник, він – Пророк, якому на-
лежить жити у кожній клітинці народного життя, аби спасти його, заклясти, 
заворожити – на все добре, святе і світле. «Комунізм» – чи не є то означенням 
мети діяння от сього, сказати б, жанру і стилю поведінки?

Одначе ж «сей лист, – продовжує Довженко, – дає Вам деякі підстави ду-
мати, що так чи інакше я буду звертатися до Вашого доброго і глибокочтимо-
го імені щоранку, дня і вечора і навіть прокидатися вночі од стуку невгамов-
ного ворога мого в грудях. <...>

Нічого не пойму, не поясню нічим, не порівняю. У снах не снилося, не ві-
щувало.

Стою, здивований, без мрій, надій і сподівань. Нічого не прошу, не знаю, 
як назвати.

І, знімаючи шапку перед високою сокориною з дивовижним корінням на 
березі великої ріки нашого народу, переповнений неназиваним до краю, стою 
весь у власті великого і дивлюся угору на північ. Я прощаюся з Вами.

Ви одпливаєте од мого берега, поклавши на ніжне своє серце прекрасну 
чисту руку, і ніби поклонились мені, аби я не забув ні одної Вашої риси, ні 
одного дотику, ані голосу вашого, ні мови, нічого з того, за що я преклонився 
перед Вами.

Як багато прекрасного принесли Ви мені. Скільки одкрили добра. Скіль-
ки краси розбудили, Валю. Як зворушливо піднесли Ви в моїх очах люди-
ну, матір. Скільки спогадів дорогоцінних про Україну, про наше Поліссє, про 
мою красуню Десну, про юність мою, про дитинство і... про літа мої і серце.

Уже тепер нікуди я не хочу. Ви повернули мене до рідної ріки, і на її чисто-
му березі я умру, благословляючи життя.

Спасибі Вам, спасибі. Прийміть усі слова пошани. Я так шаную вас.
О. П.»366 
По суті перед нами лірико-філософська поезія в прозі, епістолярній. По-

чуття викликають у митцеві зливу образів, що – таким є висновок самого 
Довженка – вертають йому Батьківщину, той невидимий якір, яким душа 
кріпиться до своєї землі. Як це часто буває за таких стосунків, образ Жінки 
виростає до символу – самого процесу приземлення, нового приростання і 
проростання на ґрунті Вітчизни. «Ви повернули мене...».

Стиль письма тут близький до заклинання: ну зроби ж так, хай буде так, 
щоби я був, щоби я знову воскрес! Так, бо це й осмислюється як породжен-
ня іпостасі, у якій існував колись і яку прибило літами й випробуваннями. 
Йдеться-бо про міфопоетичний, за сутністю своєю, спосіб ідентифікації 
себе.

Себе – художника лівих переконань (так-так, він лишається «лівим», себ-
то переконаним у здатності своїй, і мистецтва загалом, зробити життя кра-
щим, ідеальнішим), який заклявся – опісля всіх розчарувань – піти в народ, 
перекодувавши, «перезавантаживши» категорії «держава» і «влада», котрі 
все частіше заступаються сатиричними «свинячими мордами» і «хамами», 

366 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 34.
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без найменшого «вогню» ідеалізму в очах. Один лиш образ Вождя утримує ту 
державну машину від тотального прокляття художника...

Поет – він може багато, майже все. «Коли б мені Ваш дар, – пише До-
вженко у наступному листі до Ткаченко, датованому 16 жовтня 1952 року, – 
я склав сьогодні б вірш про Велику Річку мого народу, про те, як я люблю її 
дорогоцінні тихі води. Поскільки ж доля обійшла мене римами, в природі теж 
бувають помилки, а без рим любові до Ріки скласти не можна, я Вас прошу, 
моя рідна, у Вас голос ясний і рими легенькі, складіть от сі вірші так, ніби я їх 
Вам отсе нагомонів.

Коли се можна і не гріх, складіть їх чисті, як ви самі, прошу я Вас, Віло-
посестро моя, створіть їх так вдумливо і пристрасно, ніби я стояв незримий 
поблизу і вашою водив рукою. Перепишіть їх много-много раз, кожнеє слово 
прогляньте на сонце, похукайте на нього, проведіть рукою... Коли б мав я Ваш 
дар і коли можна просить отаке, світе мій вечірній.

Перед тим як складати, погладьте папір лівенькою долонею, підійдіть до її 
берега, може, одна, а хоть з дитиною чи з матір’ю, до самого берега, руки свої 
красиві вмочіть у мягку воду, нехай тече сюди аж на Низ повз мою сокорину».

Поетка обирається як медіум, як засіб трансляції та підсилення міфічної 
енергії. Кажучи умовно, чи не у подібний спосіб товариш Сталін грався з 
митцями, чи не він «нагомонів» і Довженкові значну частину текстів (піс-
ля 1933 р.)? Хоч самому режисеру незрідка видавалося, що це він нашіптує 
можновладцям суперові ідеї (Микиті Хрущову, до прикладу), мріяв, аби По-
літбюро партії приймало рішення за матеріалом його фільмів. Та потім його 
позбавили можливості проводити «сеанси гіпнозу»...

І от нині митець повертає силу і здатність продукувати власну енергію і на-
віть «гомоніти» її іншим. Не земля вертає її, а вода Великої Ріки. Не випадко-
во написано вже «Зачаровану Десну», де спостережено подібну міфологізацію 
водної стихії. Художник знову – нехай і в уяві – на берегах ріки дитинства і 
наступає таке собі преображення. Вертає і любов та віра в людей: «Я вщерть пе-
реповнений любов’ю до моїх сучасників, з якими я живу отут і дію, прямуючи 
з ними до найвищої, найкращої мети. Потрясаюча прозорість і видимість на всі 
сторони світу – таке повітря й сонце. І щось адекватне в мені».

Пригадуєте образ «людини з мозком, що світиться», – у листах до Олени 
Чернової 1929 року? Експресіоністська за стильовими засобами формула жаху 
від того, що навіть мозок твій просвічується, є видимим. Тут інше – «перепо-
внений неназиваним до краю», себто тим, що викликало найбільший інтерес 
спецорганів, «прозорим став якимось». У тому сенсі, що в душу проникає, стає 
«своїм» спогад чи імпульсивний образок іззовні, покликуючи власні спогади, 
власні інтенції. Себто оте «неназиване» в тобі від зустрічного руху, жесту, слова 
пробуджується, дістає самоназву... Різні світи озиваються одне до одного рима-
ми, співзвуччями. Й от се відлуння народжується на берегах вічної ріки.

«Я слухаю тихий плескіт хвиль, їх рими бездоганні. Нічого дорожчого в 
світі для мене – очі мої відпочивають на водах. Ні, вже ніколи я не розлучусь 
з Тобою, Річко моя дорога. Якщо судилось ще мені створити щось прекрасне, 
велике, то тільки біля тебе, на березі твоєму теплому і ласкавому. І як же я міг 
отак жити без тебе стільки років? Як оскудівала моя душа без твого тепла, без 
святкової лірики твоєї?..».
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Йдеться про повернення у природне первозданне лоно, де все римується 
з порухами душі твоєї. Ось – оглянувся: «щось схоже на сон», сказати б у 
техніці «Звенигори». Душа поновлює ресурс бачення, спосіб бачення, наче ж 
навіки втрачений. Якась жінка стара, з веретеном, що нитку снує. А перед нею 
дівчинка... «Щось з міфології чи з поезії античних давнин. Ну треба ж таке 
побачити за тисячу років чи, може, й за три тисячі». 

А може, то молодість вернулась, покликуючись на молодість жінки, якій 
забажалося сподобатись? Та головне – «ще я ніколи так не відчував життя, не 
напивався їм так, не проникавсь любов’ю до народу, як тут, на березі Великої 
ріки мого народу і мого життя. Я привітав її і творю щось вроді внутрішніх 
монологів, для яких і назви не знаю в новому лексиконі».

Справді, листи до Ткаченко нагадують внутрішні монологи – з вражаю-
чою енергетикою і досконалою образністю. Таким і повинні бути листи, по-
кликані заклясти, заворожити своїми почуттями. В от сьому і є поезія, власне 
поетична сила. Відтак не дивним є прохання до своєї адресатки: «Складіть же 
мені закляття у віршах про річку, про велику воду, про любов мою до її живої 
води, що створила диво зі мною. Хай не лякає Вас тематична трудність такого 
синтезу, закутого в рими.

Якщо ж мати будуть лаять, і дитина плаче, й берег далеко, і підійти важко, 
і руки в воду не можна вмочити, і вже коли воду освятити нічим, та ще й ре-
дакторів треба берегтися, аби не побачили між рим ізму, тоді свого вірша не 
треба складати.

Тоді сам я прозу запишу у книгу на холоднім березі під сокориною. 
І вже як чомусь мені захочеться плакать, я собі дозволю... І так далі і тому 
подібне» 367. Себто ота ворожба і є властиво спонтанною, імпульсивною 
творчістю, допоки не втрутиться стороннє редакторське, чи то пак цен-
зорське око.

У наступному листі, писаному через два дні (за два тижні у жовтні їх 
було чотири), ніби похоплюється: «Вірша про мої почуття до річки писати 
не треба. Прийміть того листа як певну форму звертання до вас як до митця. 
Пишіть своє щось молодеє. Бо недостойно справді переносити тягар років 
на чужу юність. Поливайте свої квіти. Може, й не поспішайте копати надто 
глибоко. Нехай продовжується Ваш ясний день. Глибини й хмари самі при-
йдуть. Якщо судилося, ще встигнете поплавати в них. Не треба поспішати. 
Хай голос Ваш остається чистим і співочим, а серце добрим.

Згадуйте часом про мене. Не зважайте на старомодну громохкість моїх 
листів. Хай ні вони, ніщо Вас не обтяжує. Адже я пишу на основі іншої сили 
речей, що мене створила». І – «я старший од Вас на цілу епоху...».

А з відповіддю Ткаченко вочевидь барилась. Бо вже 21 жовтня Довжен-
ко писав: «А зараз я вже впевнений, що у Вас вже є підстави не одповіда-
ти. Я надто шаную вас, щоб ображатись». Й насамкінець: «Певно, у Вас там 
[у Києві. – С. Т.] похолодало вже, і ви перестали зі своїм малим синочком 
гуляти в саду, що я колись посадив» 368. Син говорив правду – таки гуляли 
вони серед дерев, у світі, ним витвореному.

367 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 34–36.
368 Там само. С. 37.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



323

А потім буде лист вже з Москви (12 листопада 1952 р.). І знову оптиміс-
тичний. «Ви бачили щасливого чоловіка, Валю? Се я. Нічого, що, так би мо-
вити, повергнутий. Що нема в мене ні грошей, ні посади. Що не садовлять 
мене ні в які президії, нікуди не вибирають; а я світ люблю, і людей, і весь 
закоханий в будування комунізму. Те, що я не член партії, не має значення. 
В свій час, в силу своєї заглибленості, я був позбавлений можливості діяти 
швидко і точно повінуватися <...>».

І далі знову: «Ми мусим битись за чистий еквівалент слова комунізм у 
мистецтві. Тут перемога дасться нам не просто і не зразу. Дехто вилетить з на-
ших рядів, народяться нові, а ми всі виростем у цьому поході і станем кращи-
ми. І я хочу вирости, і стати кращим разом з вами. А Ви обов’язково. Я буду 
вірити в Вас і ніжно й наполегливо вимагати. Творити мені осталось недовго. 
Але це не має ніякого значення. Поки здатний до радості, поки живе любов до 
народу і палає бажання творити – я щасливий» 369. 

Слова «щастя», «щасливий», здавалося, назавжди зникли з Довженкового 
словника. І от, несподівано. Йому й справді вподобалося жити серед народу, 
у якому почув складання нової естетики і нових потреб – попри всі негаразди 
й ідіотизм державного соціалізму. Одначе ж і почуття до молодої жінки воче-
видь зіграли свою роль...

Хоча майже синхронно з останнім листом до Ткаченко у щоденнику 
з’являється запис – і теж про щастя, і теж про любов. Дещо несподіваний за-
пис, одверто кажучи. «Я так люблю мою Юлю [Ю. Солнцеву. – С. Т.], як ніби 
й не любив ще ніколи за двадцять п’ять років родинного з нею життя. Я без-
упинно говорю їй найніжніші слова. Милуюся нею, весь переповнений до неї 
глибокої ніжності.

...Так, я люблю її, мою Юлю, і з того щасливий. Хто послав мені любов?» 
Пояснення знайоме: «Пречиста вода великої Ріки мого народу! Се її цілюща 
волога оповила, омила мене, її вічно дівоча українська ласка і бездоганна чи-
стота її багато-щедрих фарб. <...>

Річко, річко, душа мого народу, який безцінний дар ти принесла мені! 
З кожним спогадом я купаюсь в тобі, з кожною світлою думкою лину до тебе на 
тихії води, на ясні зорі, несу собі в жертву найдорожчі мислі, припадаю до тебе.

Свята моя, незабутня, вічна! Поклич мене, прийми на свої береги, де тру-
дяться мої люде, де чую спів...».

Виходить, «цілюща волога» очистила і води сімейного життя, подружніх 
почуттів. Принаймні, видимого продовження стосунки з Валентиною Тка-
ченко не мали. Вона прожила доволі коротке життя – померла від хвороб у 
49 літ. Родом з Чернігівщини, до речі, Довженкова землячка, що напевно ж 
підсилювало сентименти. Автор поетичних збірок «Зелена сторона» (1940), 
«Просторами України» (1943), «Дівоча лірика» (1946), «Побачення» (1955), 
«Не минає молодість» (1966), «Сад мого літа» (1968)... Того самого, 1952-го 
року, побачили світ одразу дві її книжки – «Майбутнє кличе» і «Окрилена 
молодість».

А вже 15 листопада у щоденнику Довженка новий запис: «Чотири години 
ранку. Пів на четверту. Прокинувся від головного болю. Перебуваю весь час в 

369 Радянське літературознавство. 1957. № 3. С. 128.
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незрозумілому стані великого і незвичайного піднесення. Або я створю щось 
надзвичайне чисте і високе, чого ніхто ще не створював, до чого ніхто не під-
носивсь у думках і почуттях, або скоро помру, і се перед кончиною трепечуть 
у мені останні душевні й фізичні сили. Здоров’я моє гіршає. Мушу бути гото-
вим до всього. Кого жалію – Юліану мою».

19 листопада: «Кров’яний тиск піднявся до 200. Точили кров з мене. Нена-
че стало легше. Дивитися, як кров витікає і заливає білизну і всю праву руку, 
не боляче, а дуже прикро і трохи скорботно». Отака ціна піднесення душі і 
серця.

І далі, за тим: «Сьогодні сон мені послала доля такий ніжний і хороший <...> 
Приснилось мені неназиване, те, чого ніколи не буде і що завжди чаруватиме 
мою душу, мої найтонші помисли і викликатиме подяку ніжності». 

«Те, чого ніколи не буде», «що завжди чаруватиме душу» – вочевидь 
йдеться усе ж про неї, поетесу з Києва. Їй та «подяка ніжності», усвідомлення 
утопічності почуттів, що спричинилися до такого піднесення.

Потім, у тому самому сні, «в човні пливли по Дніпру. А Дніпро не широ-
кий, тільки глибокий-преглибокий. І вода каламутна, весняна. І я кажу нена-
че: “Гляньте, пропливаєм святі місця”. Тільки ніхто нічого не зрозумів. По-
тім у човні спали пливучи. І я неначе поруч Віли-посестри, поклавши голову 
на білу її руку. Потім прокинувся у ліжку рано-рано. Нездужаю. Як смутно 
мені...».

Ніхто, ніхто не зрозумів. Ніхто й нічого.

ПОЕМА ПРО ДНІПРО

Початок безпосередньої роботи над «Поемою про море» зафіксовано в 
щоденнику, у тексті, який донедавна був відсутній в українських виданнях. 
Навдивовижу схожий на вже цитований запис від 15 листопада. Цей зробле-
но «в ночь с 14 на 15.Х [1952 р. – С. Т.], Новая Каховка. Пол четвертого ночи. 
Проснулся от головной боли и невероятного шума в ушах и затылке. Голова 
холодная. Мысль работает нормально. Что-то с сердцем. Нет ни страха, ни 
чувства опасности. Вчера начал писать сценарий. Однако написал несколько 
страниц, начал плакать от волнения и от наплыва каких-то высоких чувств, 
которые, казалось, уже не выдерживали мои нервы и сердце. Сердце болело 
от этих наплывов, и я подумал – что со мной? Не предвещает ли мне беды 
этот взрыв священных огней. Почему так стрепенулись все мои чувства? 
Откуда такая растроганность? Если до утра все будет нормально, я, очевидно, 
не буду вставать, чтобы не приключилось со мной чего-нибудь».

Наступного дня в щоденнику з’являються обриси епізоду майбутнього 
сценарію: «ЗАТОПЛЕННЯ ВЕЛИКОГО ЛУГУ. Мусить бути одна з веле-
тенських сцен у фільмі. Весна. Піднімаються води. Щезає луг. Вже оставлены 
хаты, улицы утопают.
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Люди, взволнованные до предела, прощаются с многолетним, с тысячей 
лет былинной жизни и видения видимого мира. Мельницы прадедов уже в 
воде. Уже утонули вербы, под которыми целовались, прижимаясь друг к дру-
гу, молодые возлюбленные. Где песни слагали, проводили праздники. Где тво-
рилась история героики народа в старые времена».

І того ж дня записує зміст розмови з прибулими з Москви працівниками 
Гідроспецбуду. Вони оповіли, що опісля Дніпра поїдуть працювати на Каму. 
«Желаю вам счастья, – сказал я. – А я уж останусь на Днепре, пока не дадут ему 
на всем протяжении высшее образование. Кончается архаическое бытие Волги 
и Днепра. Перестают они быть реками. Превратим мы их в запланированные 
культурные водные бьефы [ділянка річки чи водоймища вище або нижче гре-
блі, шлюзу і т. п. – С. Т.]. Создается новая эстетика на них, новая поэзия...

О чем мы, собственно, говорили? О счастье» 370. 
І все ж таки – у чому природа того щастя? У листі до Солнцевої (16 жов-

тня) повідомляючи, що розпочав писати сценарій, зазначає: «Это уже мое 
счастье... Я уже строитель, я не наблюдатель... Когда я сел за стол уже и на-
писал первую строчку и вдруг почувствовал... есть полсценария. От наплыва 
переполняющих меня сложнейших чувств я заплакал <...> Я принадлежу ве-
ликой стройке коммунизма и должен быть теперь спокойным, радостным и 
уверенным. Ничто теперь не должно меня отвлекать... Я каховчанин» 371. 

Оце, мабуть, і є головним: для Довженка, знову-таки, як художника лівих 
поглядів важливою була безпосередня участь у життєвих процесах. Відлуче-
ний від життя народу, він страждав насамперед саме від цього. Споглядання 
з вежі зі слонової кістки – не для нього. То – нещастя. Не втішать ні звання 
(Народного артиста Російської Федерації отримав 1950 р.), ні Сталінська 
премія за «Мічуріна», ні інші «цяцьки» – усе це було не те. Його громадську 
діяльність звели до рецензування чужих сценаріїв, виступів і участі в бюро-
кратичних зборищах з приводу того, як «углубіть» чи «розширить» вироб-
ництво фільмів. А душа просилася на волю... І ось вона вирвалася нарешті. 
Митця такого штибу робить щасливим тільки практична, дієва участь у бу-
дівництві чогось нового... А ще ж і комплекс месіанства – він у Довженка був 
завжди. Це риса цілого покоління, яке прийшло в цей світ з радикальною на-
становою його змінити власними зусиллями. 

Окрім того, керівництво Каховської ГЕС ставилось до нього з прихиль-
ністю й не розглядало як дивака зі столиці, котрий лізе у справи, у яких нічо-
го не тямить. Директор будівництва, Сергій Андріанов (саме він був прототи-
пом Аристархова, одного із чільних героїв «Поеми...»), у своїх спогадах пише: 
«...будівельники так звикли до нього, так його полюбили, що, коли він довго 
не з’являвся, запитували: “А де це наш Довженко?” Справді, він тут був наш, 
свій. Щодня ранком виходив, ніби на свою ділянку справний виконроб» 372. 

«Я, – говорив Довженко у лекції на режисерських курсах “Мосфіль-
му”, прочитаній за шість днів до смерті, – условился с начальником стро-

370 Довженко А. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 654.
371 Цит. за: Куценко М. В. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. С. 277.
372 Андріанов С. Довженко в Каховці. Полум’яне життя. Спогади про Олексан-

дра Довженка. Київ, 1973. С. 571.
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ительства о том, что я смогу приходить на любое совещание без стука, без 
доклада и так же уходить, то есть присутствовать как бесплотный дух... 
Я стал удивительно себя чувствовать. <...> Все люди мне стали более или 
менее знакомыми, и я, мне кажется, мог бы очень скоро руководить любой 
экскурсией, рассказывая о любом участке работы с инженерной точки зре-
ния. Я советовался с начальником строительства по разным вопросам: по 
вопросам строительства, декоративного оформления, оформления Дне-
пра. Я написал две докладные записки Советскому правительству: одну о 
принципах оформления берегов будущего моря от Запорожья до Каховки, 
другую – о принципе постройки новых сел в связи с проведением канала, 
в связи с тем, что это будет морем. Сейчас я их перечел и думаю, что не 
ошибался» 373. 

Себто митець почувся у звичній колії – він знову має впливовість, зно-
ву може конструювати образи майбутнього і пропонувати їх можновладцям. 
Хоча і ясно бачить (щоденник наповнений записами про бездушних і бездар-
них чиновників) неспроможність влади по-справжньому міняти спосіб жит-
тя за тодішніх повоєнних викликів часу.

Зате високо поціновується здатність народу змінювати своє життя. «Изу-
чение, выражаясь формальным стилем, жизни народа, всей обстановки, всех 
отношений, – говорив Довженко в тому ж виступі перед «мосфільмівцями», – 
это создало чувства, которые... окрашивали все написанное мной. Я получил 
в подарок какие-то дополнительные силы. Я стал добрее, умнее, благородне. 
Вот почему, когда я уезжал второй раз [тобто в листопаді 1952 р. – С. Т.], я пе-
реживал не меньшую горечь расставания, чем когда вы уезжаете в детстве из 
родной хаты» 374.

В іншому виступі, 6 квітня 1956 року, на засіданні Художньої ради «Мос-
фільму», де обговорювався сценарій «Поема про море», Довженко стверджу-
вав: «Я приехал в свое село [йдеться про Каховку і загалом ті місця, де він 
бував по кілька місяців мало не щороку. – С. Т.]. Тут существовал мой отец 
(он уже умер), безграмотный, но интеллигентный. Я изображал [мабуть, не-
точність стенографічного запису – радше “воображал”. – С. Т.] своих роди-
чей. Здесь батраком работал мой отец. Для меня Каховка – это светлое место. 
Я ходил по берегу и видел своего 19-летнего кудрявого отца» 375. 

Тобто Довженко як автор потребував своєрідної «приватизації» даного 
часу і простору, в який поселяє самого себе й найближчих, найрідніших лю-
дей. Це постійний для його творчої поведінки, творчого налаштування ме-
тод. Згадаймо, до прикладу, рядки з «Автобіографії» 1939 року: «Дід у фільмі 
“Земля” – це мій покійний найдобріший дід Семен Тарасович...» та інші по-
дібні висловлювання. Вони свідчать, що Довженкові завжди було важливо 
наситити часопростір своїх фільмів інтимно прогрітими, просвіченими обра-
зами й енергіями. Тільки ідентифікувавши той простір, знайшовши в ньому 
постійні «величини» (світоглядні конструкції, стиль почування, персона-
жі...), він міг рухатися далі.

373 Довженко А. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 746–747.
374 Там само. С. 748.
375 Там само. С. 750.
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Тим часом з поїздкою в Каховку в 1953-му не склалося. По-перше, через 
стан здоров’я. Погіршившись тоді, у листопаді, воно кілька місяців не повер-
талося до норми. «Чотири місяці минуло, як лежу недужий...», – записав До-
вженко до щоденника 21 лютого 1953 року. У березні помирає Сталін – відтак 
нові переживання... «Каховка», чи то пак «Поема про море», на якийсь час 
відставляється. У травні з’являється Довженкова заявка «Над Дніпром» (за 
іншою версією – «Пламенные годы»). Це мала бути історія однієї сім’ї (зга-
даймо, що й у первісному задумі «Перетворювачів степів» було практично те 
саме). «Движение сюжета фильма, – писав автор, – раскроется в биографии 
большой колхозной украинской семьи на фоне биографии колхоза. Их геро-
ический творческий путь – от примитивной тысячелетней чересполосицы до 
самого передового в мире мощного колхозного хозяйства, от вековой безгра-
мотности и темноты к всеобщей грамотности, к интеллигентности» 376. 

Ціну таким тріскучим фразам нині ми знаємо надто добре. Одначе їх ви-
писує рука Довженка... Який, здавалось би, добре розумів сутність системи, 
що склалася на той час у державі. На початку 1954-го, скажімо, у зв’язку з 
арештом і стратою Берії, він записує до щоденника: «Як же так сталося, що 
на найвищому поверсі нашої будівлі нового світу завелась аморальна непри-
пустима гидота? Що ж тоді ми з себе уявляємо? Хто ми? Чому ж стало мож-
ливим? <…> Права рука великого протягом майже двох десятків років була 
рукою дрібного мерзотника, садиста і хама. От трагедія! От що заводиться 
за високими непровітрюваними мурами. Тисячі агентів-дармоїдів, розстав-
лених по вулицях і скрізь, де треба і не треба, протягом двадцяти років охо-
роняли запроданця Батьківщини, партії... Що це? Кому ж тепер клястися у 
вірності?»

Так і хочеться озватися, через десятиліття: а може, нікому не треба? Тіль-
ки не варто вчити Довженка – краще чомусь повчитися в нього. «Вже сива 
голова, – завершує він той щоденниковий запис. – І серце не вгаває од болю. 
Болить моє серце, болить. Третину століття клянусь... Кому? Будьте ви про-
кляті, зрадники жорстокі, авантюристи» (2 лютого 1954 р.).

Смутку багато. А він збирається воздвигнуть фільм про «героический 
творческий путь» від «темноти» до «самого передового» й «найсвітлішого». 
Знаючи, і дуже добре, що відбувається як «на найвищому поверсі нашої бу-
дівлі нового світу» (та й чи такий він уже «новий»?), так і на нижчих по-
верхах, де люди просто бідують, зводячи кінці з кінцями – особливо ж у селі. 
Постає просте запитання: чи не загубив Довженко Україну, як колись це вже 
трапилося з Гоголем? Котрий, нагадаю цитоване висловлювання М. Бахтіна, 
не зумів поєднати патетику епічного штибу й образи фамільярного контакту 
з реальністю. У підсумку позитивна патетика «робилась абстрактною» і випа-
дала з твору, епічний пам’ятливий план зображення дійсності не ставав поряд 
з матеріалом, з якого пошито живе життя.

Ну як, як поєднати фашистський, по суті справи, політичний режим із 
планами митця щодо відображення його «вікопомних» справ? «Треба на-
писати п’ять оповідань, – дає він собі чергову настанову. – Від мрії Леніна 
до гігантського сучасного майбутнього. <…> Новий пейзаж комунізму – це 

376 Там само. С. 767.
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краса майбутнього» (23 серпня 1953 р.). А чи монтується ця суто абстрактна 
«краса» з образком з натури під назвою «Хами»?, запитувати годі. Про те, як 
голова риболовецького колгоспу «зірвав у с. Покровському запорозьку церк-
ву. <…> Благословив Ш. на цей мерзенний злочин секретар Нікопольського 
райкому Б., негідник, очевидно, першокласний. <…> На цю жахливу тему 
можна написати дивовижне оповідання» (4 жовтня 1954 р.). Тільки ж не на-
пише – «непрохідна» тема.

І який там епос, коли виховується безпам’ятство, антиукраїнське в осно-
ві – щоб росли безбатченками, дітьми Російської радянської імперії. Зато-
пили Запорозький Луг, «чаруючі історичні запорозькі ріки, заводи й села, де 
люди народжувались, кохали і вмирали, – нічого не залишиться в пам’яті. 
Комусь так треба». Комусь...

А як живуть люди... «Зробити фільм про нинішнє село неймовірно важко, 
якщо серйозно говорити про правду життя, а не брехати на догоду чиновни-
кам, які бояться усього вищестоящого. Одна лиш зовнішність людей спону-
кає до найгіркіших роздумів». І – «порожньо в хатах. Ніхто нічого не має. 
І життя нікому нічого, крім праці і шматка хліба не обіцяє». Натомість «у вер-
хах» зовсім інше, зокрема й у письменників та митців. «Обуржуазились, омі-
щанились усі. Усі жирненькі стали, мов відгодовані свині» (6 жовтня 1954 р.).

А поряд записи іншого характеру: «Синтезувати нову комуністичну пси-
хологію. Виразно зобразити всі можливі її прояви в роботі, в спрямуванні, 
в етиці і естетиці. Мусять родитись у картині люди нової нашої безпрецедент-
ної доби – комунізму. Фільм про  В е л и к и х  м а л е н ь к и х  л ю д е й,  що 
творять нову еру на землі – еру комунізму» (18 серпня 1954 р.). Творять у 
жахливих злиднях, маючи на Кремлівській, і не тільки, горі злочинців, роз-
тлінних фарисеїв? Об чім Ви, Художнику? 

Ніяк не стикується ось це, бажане, може, навіть у чомусь і вимріяне з ре-
альністю самого життя. Утім, така суперечність міститься в самому регламен-
ті творчої поведінки митців СРСР, славнозвісному методі соціалістичного 
реалізму. Згадаймо, у статуті Спілки письменників сутність останнього ви-
значалась як «правдиве, історично конкретне зображення дійсності в її рево-
люційному розвитку». «Правдиве і конкретне» далеко не завжди дозволяло 
говорити про можливість розвитку. Покріпачений селянин, який за трудодні, 
фальшиві «палички» мусить відпрацьовувати на колгоспній панщині по сім 
днів у тиждень, – це й справді людина «безпрецедентної доби», епохи нечува-
ного цинізму та фальшування.

У вересні – жовтні 1954-го Довженко знову в Новій Каховці. Тут зустрів 
своє 60-річчя... «Мені радісно й приємно, – записав він у щоденнику 12 верес-
ня, – що своє осіннє свято я зустрічаю в новому соціалістичному місті – в Но-
вій Каховці біля греблі, що створить тут нове море, і нове життя, і навколо 
мене нові люде». І знову: «Нігде й ніколи я не проймався так любов’ю до лю-
дей, як тут. Каховка, де колись, в минулому столітті, батракував ще молодий 
мій батько, стала батьківщиною мого серця, вітчизною найдорожчих моїх по-
чуттів». Того ж дня відбувся ювілейний вечір, на якому Довженка вітали і 
партійні функціонери, і Андріанов, й інші люди. Офіційний вечір з нагоди 
ювілею відбувся пізніше, 29 січня 1955 року, у Московському Будинку кіно. 
Збереглася документальна зйомка цієї події.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



329

Перейшовши ювілейний рубікон, митець переповнюється думками 
не тільки оптимістичними. Про це свідчить, зокрема, запис від 15 жовтня 
1954 року, де зроблено певні самоспостереження щодо власної творчої поту-
ги, творчої форми. «У мене, – з гіркотою пише митець, – була крилата душа, 
і розум, і серце. Все якось гармонійно сполучалось у мені, і творчість моя ра-
дувала людей. І сам радував людей своїм видом і вдачею». Та минали літа. 
«І все частіше й частіше почало здаватися мені. Що я вже не той. Думання 
образами стало покидати мене. Із крил моїх немовби виривало вітрами пір’я. 
Я став мислити ідеями, завданнями, тематичними планами <…>».

І далі – «множество маленьких сірих людей поступово й методично послі-
довно переконували мене, що я – “ошибающийся.” <…> Вони возненавиділи 
мене, бо більшість із них була не руська й не вкраїнська. Їх влада мусила не-
навидіти мою владу художню. І, очевидно, в кінці кінців я здався, бо я думаю 
тепер теж ідеями. У мене їх багато. І всі вони прекрасні й високі, і живуть 
вони в мене, як в “Правде”, як в “Известиях”. Тільки образи покинули мене. 
Одвернулися од мене мої улюблені, рідні, дорогі. І я ходжу з важкою від дум 
головою, і часом страх мене проймає і скорботи охоплюють душу – ангели 
покидають мене, а ворогів кругом, аж темно».

І ще одна драматична констатація. Захоплення перспективами гідробу-
дівництва на Дніпрі, яке нібито має посунути вперед народне життя, вдо-
сконалити природу (навіть людську!) – усе це ілюзії. «Сьогодні, – записує 
Довженко до щоденника 26 жовтня 1954-го, – я отримав деяке ствердження 
однієї своєї старої таємної здогадки». Себто про щось подібне вже думав, 
боячись зізнатися самому собі. Викладає, про що думалося вже, що стави-
лося під сумнів: «Чи се все так? Ну, добре, Каховську станцію і водойми-
ще – море – я розумію, визнаю повністю і люблю. Ся споруда варта всіх 
жертв – і зруйнування сіл, і затоплення плавнів, і всіх найдорожчих трудів 
нашого народу. Чому? Тому, що воно породжує Південний життєдайний ка-
нал. Се зрошення, обводнення, се життя і благополуччя наших степів. Воно 
абсолютно прогресивне.

Інші греблі? Зокрема, Кременчуцька? Та сама, яка повинна затопити 
45 000 домів серця України? Чи потрібна вона? Для постачання запорозьких 
турбін? А може, плюнути нам на ці турбіни, на сії вісім тощих фараонових 
корів? Чи не занадто дорого обійдуться сії запорозькі їхні кіловати?»

Тим більше, що починається ера атомної енергетики. Навіщо ж тоді «сі 
складні архаїчні, божевільно дорогі гідроелектрогіганти на прекрасних ріках? 
Ці затоплення міст і сіл?» Досі на ці питання ніхто не міг відповісти, навіть 
Сергій Андріанов. «І ось сьогодні один професор Одеського гідротехнічного 
інституту підняв раптом переді мною завісу». Гірке прозріння... Виявляється, 
і тут облуда. Ще одна утопічна оборудка наказала «довго жити». 

У 1955 році Довженко знову у Новій Каховці. Цього разу уже в травні, 
разом з кінооператором-документалістом Павлом Русановим. Одначе уже в 
червні повертається до Москви. Восени приїздив до Києва. Виступав перед 
учасниками семінару молодих кінодраматургів в Ірпені. У жовтні зустрічав-
ся з науковими співробітниками Інститут мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії Академії наук УРСР – поділився роздумами про сучасний кіно 
процес, прочитав фрагмент із п’єси «Потомки запорожців». 
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Востаннє в Новій Каховці митець перебував у липні 1956-го. Уже заверше-
но режисерський сценарій «Поеми про море», його заплановано до постанов-
ки на «Мосфільмі». Довженко хотів, аби це була спільна постановка з Київ-
ською кіностудією. Не сталося – не хотіли того в Москві (інакше «київським 
холопам» було б віддано відповідного наказу), не хотіли і в Києві. «А зараз, – 
записує Довженко 7 листопада 1956 року, – Горський мені передає, директор 
Одеської студії, – зараз Копиця [Давид Копиця, тодішній директор Київської 
кіностудії. – С. Т.] організовує в Києві проти мене кампанію. Йому треба ви-
правдати свій хамський вчинок, не пустити на Київську студію і підвести під 
цю ганебну каїнову справу, очевидно, якісь “ідейні”, а як же інакше, позиції. 
За його спиною, звичайно, Корнійчук і міністр культури. До Києва, очевидно, 
мені вже не вернутись. Тринадцять років марних сподівань...»

На «Мосфільмі» теж не все слава Богу. Ще 3 вересня 1955-го в щоденнику 
з’являється запис: «Трудно буде мені. Починаючи від Ваньки-Каїна [одне з 
прізвиськ Івана Пир’єва, тодішнього директора “Мосфільму”. – С. Т.], май-
же всі проти мене». До того ж, «зрізавши з кошторису [фільму “Поема про 
море”. – С. Т.] 700 тисяч, напівпровідник культури запланував мені фінансо-
вий крах. І всі чиновники се знають і всім абсолютно байдуже» (7 листопада 
1956 р.). Одначе від жовтня фільм запущено в підготовчий період... Роботу 
зупинить Довженкова смерть пізнього вечора 25 листопада 1956 року. Десь 
за рік потому Юлія Солнцева візьметься продовжити працю. На початку ве-
ресня 1958-го фільм вийде в широкий прокат. У квітні 1959-го Довженку по-
смертно присудять найвищу тоді державну премію – Ленінську. 

На жаль, ні сценарій, ні фільм не стали досягненням. Тут і справді, зга-
даймо цитовану вище Довженкову автохарактеристику, більше мислення 
«ідеями, завданнями, тематичними планами», аніж категоріями власне мис-
тецтва. Недоліки сценарію стали ще помітнішими в режисурі Солнцевої. Па-
фос, літературна вимученість монологів та діалогів, ходульність персонажів... 
Особливо це стосується постаті генерала Федорченка – героя війни, котрий 
приїздить до рідного села, що має назавжди піти під воду. Характерною є ре-
марка з літературного сценарію: «Він (Федорченко) не бачить уже під собою 
ні Київщини, ні Харківщини, ні Запоріжжя, тільки цілу планету, окутану лег-
ким блакитним маревом». Або: «Я безсмертна людина, – думає генерал Фе-
дорченко, дивлячись на блакитні простори, – і абсолютно неважно, скільки 
мікронних одиниць часу буде існувати моє особисте “я”. Я безсмертна щасли-
ва людина, і те, що я відчуваю, і те, що я роблю, – прекрасно...».

Можна було б списати на певне слідування принципам «епічного театру», 
як у «Повісті полум’яних літ». Одначе ж заполітизованість та заідеологізо-
ваність авторського мислення не знаходять тут опертя на скільки-небудь 
визначену фабульну, оповідну конструкцію. Центральна колізія твору – за 
закликом голови колгоспу Зарудного (цю роль у фільмі виконав знаменитий 
актор Борис Андреєв) до села, що відходить у вічність, приїздять ті, хто дав-
но колись покинув його, попрошкувавши в інші світи. Здавалось би, саме на 
почуттях цих персонажів і має сфокусуватися сценарій, а за ним і картина. 
Одначе все це розмивається, відходить на периферію – драматизм ситуації 
тоне в пафосі (скажімо прямо – вельми дешевому), згуках і вигуках. А ще в 
мелодраматичній інтризі щодо дочки Зарудного, Катерини (Зінаїда Кирієн-
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ко), яку зраджує, ошукує облудний інженер Голик (Леонід Тарабаринов)... 
Голик, звісно, потягнувся «за кращим», бо кар’єрист, бо хоче одружитися з 
найпрестижнішою дочкою інженера Грекова. Мотив традиційний для тих ча-
сів – досить згадати хоча б фільм Київської кіностудії «Доля Марини» (1954) 
Ісаака Шмарука та Віктора Івченка... 

Є в сценарії та фільмі й письменник (Михайло Романов), такий собі alter 
ego самого Довженка. Наче безтілесний дух, присутній він у фільмі. Вступає 
він і в діалоги з окремими персонажами, і тут доводиться пригадувати посту-
лати епічної драми: це, як правило, світоглядні диспути щодо можливостей 
покращення світу, життя в ньому. Одначе ті диспути мало вписані в оповідь, 
а це вже очевидне порушення логіки драматургії – те, що за межами оповіді, 
не приймається і не читається, ми сприймаємо його як надокучливий додаток 
до театральної чи екранної дії. 

Режисер ніби ж розумів усі ризики подібного вибудовування фабули. Та й 
написання діалогів, коли в персонажа «що на думці, те й на язиці», коли «усе 
персонажі сповіщають у тій чи іншій нескладній формі один одному про те, 
що вони зараз робитимуть», не полишаючи «у підтексті майже нічого» («Що-
денник», 1 жовтня 1954 р.).

А в статті про італійський неореалізм («Прогресивне кіно Італії», 1953 р.) 
особливо відзначав відмову «від фальшивої театралізації». Одним із засобів 
подолання останньої (а театралізація давала себе взнаки в останні роки як 
сталінського, так і муссолінівського режимів) є те, що «їхні дуже талановиті й 
обдаровані актори працювали нероздільно з неакторами, і часом не розбереш, 
хто кращий – професіонал чи непрофесіонал» 377. 

Сам Довженко розумів, що слід шукати нових мистецьких засобів – суто 
реалістичних. Той самий досвід італійських неореалістів (вони, до речі, серед 
своїх предтеч називали й Довженка) свідчив, що літературність і театраль-
ність оповіді є вчорашнім днем кіно. «Я думаю, – говорив Довженко у квітні 
1956 року на “Мосфільмі”, – делать картину для широкого экрана, без грима, 
без костюмов. Хочу найти не знаменитых артистов и снимать с предельной 
характерной достоверностью и... поэтичностью. Если мне это удастся сде-
лать, то, может быть, у нас хорошее получится» 378. 

Не вийшло. Можливо, коли б фільм ставив сам Довженко, йому вдалося 
б пом’якшити чималу кількість драматургічних «недохопів». Солнцевій це не 
вдалося. Не мудрствуючи лукаво, вона взяла відомих, ба навіть знаменитих 
акторів – Бориса Ліванова (Федорченко), Михайла Царьова (Аристархов), 
видатного співака й Довженкового друга Івана Козловського (кобзар)... Та й 
середовище не прописано в реалістичний спосіб, режисерка навряд чи його 
по-справжньому відчувала.

Попри те, фільм «Поема про море» мав гарну пресу, його подивилась чи-
мала кількість людей. Широкий екран тоді ще був навдивовижу, і зйомки 
справляли враження. Захоплені відгуки дали провідні письменники та митці 
Олексій Сурков, Сергій Герасимов, Микола Тихонов, Григорій Александров, 
Лев Арештам...

377 Довженко О.Твори у п’яти томах. Т. 4. С. 130.
378 Довженко А. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 750.
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Одначе більше запам’ятався відгук письменника Віктора Некрасова. 
Журнал «Искусство кино» (1959, № 5) помістив його статтю «Слова «вели-
кие» и простые», де «Поему про море» поставлено поряд із фільмом молодого 
тоді режисера Марлена Хуцієва «Два Федори» (Одеська кіностудія, 1959). 
Присуд автора статті (він чомусь не помітив, що режисером картини є Солн-
цева, а не Довженко) доволі жорсткий: його ніяк не влаштували «условность, 
«рупорность» самих героев, искренности которых» він не повірив. Натомість 
«Два Федори», де оповідано зовні просту історію фронтовика (Василь Шук-
шин), який повертається з війни і всиновлює бездомного хлопчика, оцінено 
вищим балом. Бо реалістично відтворено головне – життя згорьованих ві-
йною людей.

На жаль, висновок Некрасова має цілком умотивований вигляд: «Поема 
про море» – надто «торжественно и многословно, голосом уверенного в себе 
мастера о “возвеличенных”, поставленных на котурны людях». Це виглядало 
архаїчно, це був учорашній день кіно. Не варто було Солнцевій братися за 
сценарій – Довженкову мистецьку ідеологію міг зреалізувати тільки він сам, 
і ніхто інший.

ЖИВИЙ МРЕЦЬ

Статті Віктора Некрасова опонували інші – видрукувані в тому ж «Ис-
кусстве кино». Максим Рильський, до прикладу, писав так: «Тов. Некрасов 
“не верит” образам, созданным Александром Довженко. Я верю. Тов. Некра-
сов заявляет, что фильм не вызвал у него слез. У меня – и у многих зрите-
лей – вызвал. Ну и что же? Может быть, это характеризует не фильм, а тов. 
Некрасова?». 

Рильський нагадав слова Анатоля Франса, які подобалися Довженко-
ві: коли вибирати між красою і правдою, він вибрав би красу, оскільки вона 
ближче до правди. «Этой вот именно красотой, – цими словами Рильський 
завершував свою статтю, – более близкой к истине, чем куцая житейская, 
обывательская “правда”, высокой красотой нетленной всемирной правды оза-
рено творчество Александра Довженко, озарена его величественная “Поэма 
о море”» 379. Як бачимо, український поет використав заборонений прийом, 
приписавши Некрасову схильність до «обивательської правди» – мовляв, 
що візьмеш із «міщанина», нездатного сприймати «високе» і «прекрасне»? 
Можна припустити, що Рильський насправді запідозрив черговий, уже по-
смертний, наступ на Довженка, сигнал до атаки, яка має не стільки мистецькі, 
скільки політичні мотиви. Ну, а на війні – як на війні...

Підтримали «Поему про море» (на сторінках того ж журналу) і критик 
Яків Варшавський та кінодраматург Олексій Каплер. Останній колись пра-

379 Искусство кино. 1959. № 6. С. 67.
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цював асистентом у Довженка на «Арсеналі», поставив у Києві два фільми 
вже як режисер («Шахта 12-18» і «Студентка»; обидва заборонили). Усла-
вивсь як сценарист фільмів кінця 1930-х – «Ленин в Октябре» і «Ленин в 
1918 году». Під час війни мав необережність «закрутити» роман з юною до-
чкою Сталіна – Світланою. У підсумку, – загримів у табори, як «англійський 
шпигун». Уже в 1960-ті мав шалену популярність як ведучий телепрограми 
«Кінопанорама».

Каплер став на бік фільму. Він «был поражен изумительным 
величественным замыслом Довженко. Как это смело, как это верно – от-
бросить мелкие, натуралистические мотивировки и посмотреть вот так, по-
крупному, на нашу жизнь!». І далі: «“Я смотрел... и был холоден”, – пишет 
В. Некрасов. – А я не мог сдержать слез, не мог заставить себя спокойно смо-
треть эту картину. Меня до глубины души взволновала ее поэзия...» 380. 

Підсумкова репліка редакції журналу зводилася до того, що «тов. Некра-
сов неправ в своей оценке фильма “Поэма о море” и в своем вольном или 
невольном стремлении ограничить диапазон нашего киноискусства рамками 
бытовой психологической драмы. Мы твердо убеждены, что наше искусство, 
верное методу социалистического реализма, одержит замечательные твор-
ческие победы и на тех путях поэтического, исполненного высокой романти-
ки, лирико-философского кинематографа, которые прокладывал гениальный 
художник-новатор Александр Довженко» 381. 

В останній фразі бачимо ознаки близької канонізації митця як однієї з 
ікон комуністичного мистецтва. Це пояснює, чому по тому, впродовж десяти-
літь, про Довженка можна було говорити тільки під заданим кутом зору – все, 
що не відповідало канону, рішуче відсікалося.

Дискусія на сторінках фахового московського журналу була фактичним 
проявом полеміки кіно старого, вибудовуваного на матеріалі віртуального, «за-
говореного», а чи й «зачаклованого» високим, ідеологічно насиченим словом 
життя, яке «знаходиться в розвитку» (чи не головний постулат соцреалізму), 
і кіно нового, що дістало, у підсумку, назву «кінематограф відлиги». «Складіть 
же мені закляття у віршах про річку, про велику воду, про любов мою до її живої 
води, що створила диво зі мною», – уже цитовані вище рядки Довженкового 
листа до Валентини Ткаченко були і формулою власного творчого волеви-
явлення. Заклясти реальність, щоби надавалась, як у знаменитому епізоді зі 
«Щорса», людському бажанню і людському слову. «І раптом побажаю: журав-
лі, пролітайте в небі! Дивлюсь угору... Летять». Ну так, приблизно.

Режисерське покоління, що входило в радянське кіно в середині 1950-х, про-
йшло війну і знало: зорі з неба, по-їхньому слову, не падають. Хіба що то буде 
глас Великого Вождя, провідника всіх народів, одначе, по його смерті, і в тому 
з’явився сумнів. Слідом за новим поколінням оновиться і зір декого зі старших. 
Передусім це стосується Михайла Калатозова і його знаменитого фільму «Ле-
тят журавли» (вийшов на екрани в жовтні 1957 р.). Птахи тут не коряться люд-
ським бажанням – і пролітають мимо. Героїня стрічки зрадила, під гнітом обста-
вин, своєму коханому, і її бажання втрачають свою легітимність: він гине. Вона 

380 Каплер А. Крылья искусства. Искусство кино. 1959. № 6. С. 69–70.
381 Там само. С. 71.
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чекає, вона вірить у його воскресіння до останнього, але ж ні – природа, чиїм 
символом і є журавлі (на початку картини вони віщують щастя і повну узгодже-
ність із бажаннями людини; Довженківський, сказати б, код), лишається байду-
жою. Полеміка з фільмами на кшталт «Жди меня» (1943) Олексія Столпера, за 
знаменитим віршем Костянтина Симонова: будь моральним, вірним слову і су-
дженому («Жди меня, и я вернусь, Только очень жди...»), і бажання твої будуть 
чинними в самій Природі. Полеміка, виходить так, і з Довженком...

Ще драматичнішими стосунки людини і природи виглядали в наступ-
ному фільмі Калатозова і оператора Сергія Урусєвського «Неотправленное 
письмо» (1959). Учені-геологи їдуть у тайгу, аби відкрити таємниці приро-
ди, одначе вона не хоче розкриватися-віддаватися і чинить шалений спротив. 
Унаслідок цього, по слову Євгена Марголіта, «на місці епосу виникає най-
жорстокіша драма. Там, де передбачалося виявити ідеальну цілісність, злиття 
героя зі світом, з космосом – ще б пак: титан і підкорювач, що знаходяться 
в центрі світу, – відкривається вихідне незлиття з ним. Окремішність – як 
відділеність. Оскільки будь-яка людина виявляється окремою, відділеною по 
відношенню до природи, саме тут джерело його індивідуальності як драми. Те, 
що в “Журавлях...” могло ще сприйматись як суто індивідуальна особливість 
даного, конкретного, характеру – Вероніки, в «Неотправленнном письме» те-
пер (підкреслюємо – тепер) бачиться як сутнісна риса феномену людини» 382. 

У «Поемі про море» позитивні персонажі (тобто власне герої) не чують 
ніякої відділеності від природи, Космосу, самої історії – вони знаходяться 
в центрі Всесвіту. Відтак не дивно, що генерал Федорченко думає про себе 
як про безсмертну людину, а дивлячись із літака вниз, на Дніпровські бере-
ги, одразу пригадує, що це ж там вони «Врангеля громили в двадцятім році. 
А батько мій батрачив тут... Давно... давно, в дев’яностих роках у Фальцфейна 
[і в цьому, і в ряді інших випадків майже буквально відтворюються щоденни-
кові автобіографічні нотатки. – С. Т.]». Це про нього Ленін, пам’ятаєте, писав: 
«В Таврійській губернії особливо відзначався ринок робочої сили в містечку 
Каховці, де раніш збиралося до сорока тисяч робітників...». А далі читаємо 
(так воно і у фільмі): «І, наче підкоряючись спогадам потомка, виникають у 
степу батраки». Потому зринають із глибин історії чумаки – «їдуть з Криму в 
темних, просмолених сорочках. Худі воли круторогі, голий степ».

Отже, генерал розташовується в самому центрі історії – він і справді без-
смертний, як Дід у «Звенигорі». Тільки куди свідоміший, навіть Леніна на-
впрошки цитує – історія під контролем розуму планетарної потуги. Тепер 
от збудують ГЕС, і сама природа буде генеральські команди виконувати. 
У «Звенигорі» ще панує хаос, який тільки-но починають гармонізувати, упо-
рядковувати. У «Поемі про море» – уже при фініші, на порозі Космосу.

Не те з персонажами негативними. Ось полишає колгосп учорашній сол-
дат із сатиричним іменням Річард Гусак. Не хоче більше жити в селі, – бо 
ж «ні парку, ні світла, ні театру, ні клубу» (злочинець, виходить; чого захо-
тів!). Тільки ж дається йому все те непросто: «Душевна роздвоєність його 
така важка, внутрішнє безладдя так гнітить його, що він навіть похитується, 

382 Марголит Е. Пейзаж с героем. Кинематограф оттепели. Книга первая. Мо-
сква : Материк, 1996. С. 109.
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ідучи». Оте саме «внутрішнє безладдя» і робить його перебування в історії 
чимось незаконним, а саме існування – кінечним: згине він для нащадків, на-
віть дефісу між датами народження і смерті не залишиться.

Куди гармонійніші сусіди намагаються його заклясти. Вони почуваються 
у вирі тієї самої історії й відтак розуміють: кожен їх жест, кожне діяння ма-
ють всесвітньо-історичний характер. Ну, буквально так. «Вже коли вийшло 
так, – говорить Гусакові сусіда Корж, – що розмову нашу чути на півсвіту, 
запам’ятай: нема в нас зла на тебе. Лети <…>. В житті все забувається. Але 
завжди треба думати, ніби нічого не забувається. Чуєш? Тому ніколи не пере-
станемо говорити ми навіть перед такою, правду кажучи, нікчемною люди-
ною, як ти: обережно з землею! Земля мстить за зраду...».

Власне, так у всіх Довженкових фільмах: люди з «душевною роздвоєніс-
тю» опиняються на периферії суспільно-історичного процесу. Пригадаймо, 
куркуль Хома у фіналі «Землі» намарне прагне звернути увагу громади на 
себе. І навіть матінка сира-земля не приймає його, скільки не вкручується він 
головою в її благословенне лоно. А народний колектив, узявши на руки без-
диханного месію, гордо і впевнено крокує в день завтрашній. Той самий, де 
він буде вже народом, нацією.

У «Поемі...» зникає старий історичний ґрунт, сама земля, на якій і з якої 
виріс, заливається водою – нібито цілющою, благословенною. Водна стихія – 
улюблена в Довженка, бо в ній – еротична потуга, обіцянка нових народжень, 
нових життів. А він і любив найбільше оте майбутнє дитя-життя, яке так час-
то нагадувало йому гармонії життя минулого. Чи не тому так весело опису-
ється весняний потоп у «Зачарованій Десні», потоп, який, можливо, і уявляв-
ся предтечею рукотворного моря?

У знакових фільмах «кінематографа відлиги» міняється передусім цен-
тральний герой. Він втрачає фундаменталістське відчуття своєї вічності, без-
кінечності, оскільки починає розуміти ту саму окремішність, відділеність від 
колективного тіла і самого історичного потоку часу. Виявляється, що діяння в 
історії спричиняється до випадіння з неї, і Довженко на власному житті добре 
пізнав ту істину. Його щоденник, його «Україна в огні» були, до певної міри, 
предтечами, хоча й невидимими для більшості, тих змін, що настали в радян-
ському суспільстві і, мало не синхронно, у кіно. І так драматично склалося, що 
«Поема...» на фоні тих змін виглядала архаїкою, рудиментом старого мислення.

До речі, відомий французький історик Жорж Садуль (у його «Всезагаль-
ній історії кіно» чимало місця віддано Довженковим фільмам) залишив спо-
гад про зустріч із українським митцем за два місяці до його смерті. Зокрема, 
той сказав, що назва «Поема про море» видається йому помпезною: «…я б 
вважав за краще – “Проза про море”». Одначе ту «прозу» бачить знятою для 
широкого екрана. «Я бачив, – сказав Довженко, – дуже мало фільмів тако-
го формату, і жоден з них не давав мені уявлення про екран у вісімнадцять 
метрів. Я надаю великого значення розміру екрана <...>. Витягнута форма 
широкоекранного кіно якраз відповідає специфіці мого майбутнього філь-
му – монотонні степи, нове море, літаки, постійна широчінь, виникнення в 
пам’яті нашого минулого <...>. Я – художник формування, становлення» 383. 

383 Жорж Садуль. Вересневий вечір. Полум’яне життя. С. 102.
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Усе ж таки є підстави думати, що в режисурі самого Довженка «Поема...» 
виглядала би модернішою. На користь цього говорить і намір запросити на 
постановку оператора Сергія Урусєвського (1908–1974), який так вразив 
світ рухом, динамікою своєї камери в «Летят журавли» і «Неотправленном 
письме». Цікавим видається спостереження, що та сама рухливість його, 
знятої зі штатива, камери «відтворює не що інше, як відчуття людини, що 
вперше відчула себе індивідуальністю, чимось єдиним, і в такій іпостасі та-
ким, що втрачає ґрунт під ногами. Уся катастрофічна нестійкість окремого 
людського “я”, яка вперше йому відкрилася, і породжує гостроту прийому 
Урусєвського» 384. Ця нестійкість місцями проблискує в Довженковій дра-
матургії – хоч би і в тому, як емоційно, збурено сприймають деякі його пер-
сонажі докорінну руйнацію патріархального середовища, у якому зроджено 
їхні тіла і душі. 

А ще – настанови режисера в листі Данилові Демуцькому ще 1946-го 
року, де він просить друга зняти натурні епізоди для майбутнього «Життя в 
цвіту» («Мічуріна»). Колір у фільмі він пов’язує з рухом – камери і того, що 
втрапляє до кадрового поля. «Колір у кіно стоїть між малярством і музикою 
посередині, якщо хочеш, він ближче до музики, ніж до малярства. Основна 
його ознака – рух. Колір у стані безупинного руху. Там, де кадр, особливо 
краєвид, статичний, там пропадає кіно. Виростає подобизна до поганого ма-
лярства. Тому пильнуй, аби в кадрі щось рухалось, аби сам кадр рухавсь (па-
норама, проїзд)» 385. «Поема про море» мала зніматися (так воно й сталося) у 
кольорі... І в русі камери. А от із цим у фільмовому варіанті Солнцевої якраз 
проблеми – статуарність акторів суголосна статуарності чималої кількості 
епізодів фільму, який зняв оператор Гавриїл Єгіазаров. 

Урусєвський залишив короткий спогад про те, як 1955-го року режисер 
запросив його зняти «Поему про море». Оператор погодився. «Ну, тогда при-
ходите ко мне вечером – мы поговорим. Я живу над булочной, на втором 
этаже».

Зустріч відбулася. «После нескольких ничего не значащих фраз Алек-
сандр Петрович предложил мне послушать куски из еще не законченного им 
тогда сценария. 

Читал он увлеченно и вдохновенно. И совсем ему было не важно, что слу-
шал его один человек. Он даже не взглянул в мою сторону [цікаве спостере-
ження, яке збігається з багатьма іншими і свідчить на користь монологічної 
структури мислення режисера; особливість, що з віком тільки увиразнила-
ся. – С. Т.].

У него был удивительно приятный, мягкий голос. Читал он неторопливо, 
с легким украинским акцентом <…>.

Читал он, как читают стихи.
Я не помню сейчас содержание эпизода, который он читал тогда. Не помню, 

куда и зачем в этом эпизоде бежала дивчина. Не помню, кому и что она крича-
ла. Помню только, что дивчина бежала ночью, что бежала она уже с трудом, из 
последних сил, по воде. А на небе, отражаясь в Днепре, светили яркие звезды.

384 Марголит Е. Пейзаж с героем. С. 109
385 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 29.
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Я был во власти этого Довженковского мира. И вдруг, неожиданно, он 
остановился и совершенно другим голосом, как мне показалось, озабоченно 
спросил:

– А как мы будем снимать звезды?
Вопрос этот меня застал врасплох. Я не знал, как снимать звезды.
Чтение на этом остановилось.
Весь остаток вечера Довженко говорил о том, как необходимы в этом 

эпизоде звезды.
Я понимал и раньше, что еще при написании сценария рождался у До-

вженко зрительный образ. Я понимал и раньше, что изобразительная фор-
ма – для него один из основных вопросов. Что изображение для Довженко – 
это одно из основных слагаемых, сумма которых – фильм, картина.

Не случайно, что с ним работали такие замечательные операторы, как Де-
муцкий и Екельчик.

Шло время. Сценарий еще не был закончен.
Мне пришлось начать снимать другую картину» 386. 
«Другой картиной» був «Сорок первый» (1956) Григорія Чухрая, по суті 

справи, витісненого з Київської кіностудії, де йому не давали робити стрічку. 
Так само один із символів «кінематографа відлиги»... Як жаль, що вони, До-
вженко й Урусєвський, не стали поруч на знімальному майданчику. Роль кі-
нооператора в подібних випадках може бути визначальною. Без Демуцького 
не було би «Землі» (за іншої пластики на перший план могла вийти її агіткова 
складова), як без Урусєвського не полетіли би калатозовські «журавлі», а без 
Юрія Іллєнка – червоні коні в параджановських «Тінях забутих предків»...

Щодо спостереження про те, що зоровий образ стрічки формувався в До-
вженка вже в період написання сценарію... Жорж Садуль наводить Довжен-
кові слова про те, що він, «працюючи над своїм фільмом», «намалював чис-
ленні ескізи для кадрів». Хоча, зауважував далі митець, «я не належу до тих, 
хто готує абсолютно все, кадр за кадром <…>. Розташування фігур у просторі 
не є для мене значною трудністю і не змушує мене точно дотримуватись ком-
позиції кадрів, продуманої заздалегідь» 387. 

Художники Олександр Борисов й Іван Пластинкін, які працювали на 
«Поемі про море», згадували, що Довженко мріяв «намалювати» весь фільм. 
За його проханням було зроблено велику чорну дошку формату широкого 
екрана. На ній режисер крейдою зарисовував фрагменти або цілі кадри (збе-
реглися, зокрема, замальовки поліекранного зображення, де кадр є тричлен-
ним). «В розмовах з нами, – писали Борисов і Пластинкін, – Олександр Пе-
трович завжди підкреслював своє тяжіння до загальнопоетичного розкриття 
в фільмі життєвих явищ. Він дуже побоювався, щоб конкретизація опису не 
перетворювалася на безкрилий натуралістичний побутовізм. Більше того, він 
не хотів задовольнятися будь-якою, хоча б найвдалішою прозою. Він прагнув 
до передачі поетичного бачення явищ дійсності» 388. 

386 Урусевский С. С кинокамерой и за мольбертом. Москва : Алгоритм, 2002. 
С. 60–61.

387 Жорж Садуль. Вересневий вечір. С. 102.
388 Цит. за: Золотоверхова І., Коновалов Г. Довженко-художник. С. 148.
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Довженко не раз повторював, що зйомками «Поеми...» починає роботу 
над епічною трилогією про долю українського села і власне України. Починає 
з кінця. Початком мала бути п’єса «Потомки запорожців», над якою митець 
працював з 1935 року і яка, одначе, була видрукувана тільки по Довженковій 
смерті 389. В архіві знаходиться понад десять її редакцій українською та ро-
сійською мовами. Російською п’єса могла з’явитися в московському журна-
лі «Новый мир», одначе тодішній головний редактор часопису, знаменитий 
поет Олександр Твардовський, поставився до неї несхвально 390. Пікантність 
ситуації полягала в тому, що, судячи зі всього, своїм читанням п’єси в редакції 
Довженко заворожив своїх слухачів, які схаменулися вже опісля. Неважко 
уявити, що претензії редакторів та членів редколегії журналу в чомусь на-
гадували ті, які згодом оприлюднив Віктор Некрасов до «Поеми про море». 
А йшлося в «Потомках...» (жанр її визначено як «драматична поема») про іс-
торію створення колгоспу. Другою в трилогії мала стати «Повість полум’яних 
літ»... Не сталося, як і багато чого іншого.

Нереалізованим залишився й інший задум – науково-фантастична стріч-
ка «В глибинах космосу». Сформувався задум 1954 року, залишився доволі 
докладно виписаний проспект майбутнього сценарію. Троє молодих інжене-
рів на космічному кораблі рушають на Марс. Помилка в розрахунках призве-
ла до того, що корабель на вісім років зник з поля зору. Тим часом висадка на 
Марс і – звичні для Довженка світоглядно-філософські міркування про сенс 
буття, земного й космічного.

А на Землі чекають жінки. Дочекаються... Утім, за два місяці до смерті 
митця в щоденнику з’явиться запис: «Один із трьох пасажирів міжпланет-
ного корабля не вірить в існування життя на інших планетах... Він, цей неві-
руючий, і загинув. Досягли віруючі. Перемогли віруючі. Треба вже починати 
писать» 391. Віра чаклує, заворожує реальність – вона починає коритися лю-
дині. Вірив Довженко в чудодійність віри, даруйте за тавтологію. 

Хоча віра та давалася великими зусиллями. У недатованому щоденни-
ковому записі відтворено уявну розмову з директором студії Олександром 
Горським. 

«Я: – Скажіть мені, я живий там?
Горський: Ні.
Я: Мертвий?
Горський: Абсолютно.
Я: Яка жорстока доля. Живий мрець.
Горський: Страшно».
Справді страшно. І за таких обставин він змушував себе налаштовувати-

ся на великі думки і діяння. Без них дійсність не прокинеться, не воскресне, 
не рушить у світлу будущину. Усе ж таки він вірив у її пришестя – рано чи 
пізно. 

389 Дніпро. 1958. № 7.
390 Див. лист Довженка Твардовському із цього приводу: Дніпро. 1994. № 9–10. 

С. 71.
391 Довженко О. Твори в п’яти томах. Т. 5. С. 516.
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ЗАЧАРОВАНА ПОЕЗІЯ

Ще в січні 1935-го Довженко говорив, що ніколи не вважав себе «типо-
вим режисером-професіоналом. Той факт, – продовжував він, – що я і досі 
все-таки люблю живопис і, хоч відійшов від нього, згадую про нього як про 
наймилішу свою кохану, – свідчить про те, що я не вузько професіональний 
режисер. Я сам пишу сценарії, люблю їх писати сам, – люблю, коли в мені на-
роджуються ідеї, образи... Саме народження і втілення їх у сценарії є для мене 
найбільш творчим і радісним процесом. І я дивлюся на свою режисерську ро-
боту завжди як на повторення творчого процесу, і весь свій труд я мислю як 
єдиний комплекс вияву себе в нашому житті» 392. 

Під час війни, 1942 року: «Яку велику помилку зробив я, пішовши пра-
цювати в кінематографію <…> Коли б усю силу, і пристрасть, і спрямова-
ність за ці шістнадцять років я застосував до письменства, було б уже в мене 
добрих десять-дванадцять томів справжньої літератури. А так лежать мої 
твори, як ненароджені діти. І великий жаль бере, що вже, мо’, й не народять-
ся вони, не житимуть сотень літ, а лишаться як плани, а через три роки не 
буде ні одного мого фільму. Поб’ють безбатченки плівку, а самого виженуть 
на вулицю... за непотрібністю, ще й ім’я моє понівечать як-небудь огидною... 
брехнею і злом, що є основою їхньої душі» («Щоденникові записи», 10 квіт-
ня 1942 р.).

І вже по війні записує: «Основна мета мого життя зараз – не кінемато-
графія. У мене вже немає фізичних сил для неї». Відтепер «не до плівки, хи-
мерної целюлози» звертає він «свій духовний зір». Народ – ось кому нале-
жить служити; йому, що пройшов нечувані випробування у воєнні лихоліття. 
«Я хотів би вмерти після того, як напишу одну книжку про український на-
род. Коли я оглядаю межі сієї книги, сусідні, так би мовити, її держави, я бачу 
Дон Кіхота, Кола Брюньона, Тіля Уленшпігеля, Муллу Насреддіна, Швей-
ка...» (7 листопада 1945 року). Як бачимо, сусідство здебільшого – це те, що 
можна назвати комічним епосом. Цього прагнула його душа. В короткому 
плані книги «про своє життя в мистецтві» записує: «Комедія. Любов до коме-
дії. Нездійснена мрія життя. Все навпаки. “Цар” – мій кращий непоставлений 
сценарій» (30 березня 1948 р.).

А в середині 1950-х не раз казав друзям: «Ось зніму <…> “Поему про 
море”, за нею “Тараса Бульбу” й кину кінематограф. Буду тільки писати...» 393.

У квітні 1942-го, в один із найтяжчих періодів війни, Довженко – як це 
не дивовижно – думає про те, якою мусить бути література у повоєнні роки. 
Безпосередній привід для роздумів – «у газетах злива нарисів <…> про 
кров і смерть». Він висловлює побоювання, що коли змовкнуть гармати – 
«з’явиться письменницька пошесть», з’являться ті, що «наб’ють собі руку на 
нарисах. І, може, слід продумати дальші шляхи нашої літератури».

392 Довженко О. Твори у п’яти томах. Т. 4. С. 164.
393 Мішурін О. Поряд з Довженком. Полум’яне життя. Спогади про Олександра 

Довженка. Київ, 1973. С. 374.
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Головна думка: «Народ не хотітиме чтива про війну побутово-описового. 
Народу треба показати його зсередини, в його стражданнях, в його сумні-
вах, в його боротьбі, оновленні, і показати йому шлях і перспективи. Народ 
треба возвеличити, й заспокоїти, і виховати в добрі, бо зла випало на його 
долю стільки на одне покоління, що вистачило б і на десять колін» (2 квітня 
1942 р.).

В от сьому контексті і зринає майбутня «Зачарована Десна», що стала 
найвідомішим літературним твором автора. Спершу дід, звична Довженкова 
призма, через яку він стільки разів дивився на світ. «У мене був дід, похожий 
на бога. І коли я молився богу, я бачив на покуті ніби портрет діда, а сам дід 
лежав на печі і кашляв <…> Мати вважала його за чорнокнижника і ховала 
його псалтир. Потім вона почала палити його по листочку в печі.

Він був добрий дух лугу і риби. Він збирав гриби і ягоди краще за нас і 
розмовляв з кіньми» (там само). Перший запис, із якого потому народиться 
текст кіноповісті.

Про кого мова? Про природну людину, чий образ настільки розчинено у 
великій і малій Природі, що сприймається як еманація божественного. Таким 
є існування у природному середовищі. А у власне культурному, соціальному, 
ідеологічному?

«Написати новелу чи епізод, умотивований у формі діалогу – може, про 
долю і характеристику народу, що протягом століть втрачав свою верхівку 
інтелектуальну, що кидала його з різних причин і діяла на користь культури 
польської, руської, лишаючи народ свій темним і немічним в розумінні пере-
дової культури. Про відсутність вірності, про легку асиміляцію і безбатьків-
щину. Про байдужість до своєї старовини й історії. Пригадати тільки наші 
пам’ятники старовини, всі вони в г.... і занепаді. Наша урядова верхівка в цих 
справах, на жаль, нікчемна і розумово слабенька, провінційна...».

Далі перераховано факти втрат і розбазарювання музеїв. А ще – «ви-
травлювання українського в Художньому інституті <…> Про безбатченків і 
лакиз, і дурників убогих» (там само). За кілька днів, 5 квітня, новий запис: 
«А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, 
один собі у маленькій кімнатоньці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж 
прекрасного і дорогого було в моєму житті, що ніколи-ніколи вже не повер-
неться! Скільки краси на Десні, на сінокосі і скрізь-усюди, куди тільки не 
гляне моє душевне око...».

14 квітня: «Учора знову писав “Зачаровану Десну” і знову плакав»...
До речі, Довженко майже ніколи не записує свої читацькі враження. 

Хіба що у такій-от формі, у дні, коли писалася «Десна»: «Сьогодні у мене 
в кімнаті хтось із учасників Великої вітчизняної війни украв книгу – ви-
брані твори Коцюбинського. Смерть німецьким окупантам! Хай живе со-
ціалізм!» (21 квітня). Сатиричний сміх, як бачимо. І, виявляється, міг чита-
ти Коцюбинського. «Тіні забутих предків», скажімо. Цікаво... Через кілька 
днів «бачив, як Журахович перекладав у своєму нічному столику украдену 
в мене книжку Коцюбинського, 2-й том <…> Поклав йому <…> у книжку за-
писку – “Сія книга украдена вором Жураховичем у Довженка в час Великої 
вітчизняної війни у місті Воронежі”» (2 травня 1942 р.). Така собі «літера-
турна історія»...
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А ще «перечитав історію України. Боже, до чого вона сумна і безрадісна. 
До чого невдала і безпросвітна. Нігде правди діти – і погані ми, і нещасливі. 
Більш нещасливі, ніж погані...» (27 квітня 1942 p.). Коли Микита Хрущов за-
уважив, що надто вже деякі українці залізають «у свої українські рахунки», 
Довженко «заперечив. Справа, головним чином, в стражданні за судьбу на-
роду і боязнь за його знищення. Коли я прочитав, що німці вивезли до Ні-
меччини 50 000 українських дівчат і жінок, я плакав. Але я не знаю, чи плакав 
би я, прочитавши про вивіз взагалі жінок. І це цілком природно і законно... 
І почуття гордості за свій народ – законне почуття» (3 травня).

23 травня 1942 року накидає план і теми оповідань та сценаріїв. Серед них 
і оповідання «Зачарована Десна», п’єси «Міра життя» [та, що пізніше матиме 
назву «Потомки запорожців». – С. Т.] і «Народ безсмертний». Так, оповіда-
ння. Бо ж сам собі дав обіцянку: «Я не буду писати великих романів. Людям 
ніколи буде їх прочитати. Одні лежатимуть в землі, другі посліпнуть од пла-
чу, а треті довгі роки не розгинатимуть спин, працюючи на кривавих ланах 
своїх серед кладовищ і руїн. Коли ж народяться четверті, байстрюки німецькі 
чи наші небораки, оті вже, мабуть, прочитають мої оповідання невеликі хоч, 
мо’, в перекладі. Коли і далі йтиме так, як було до трагедії [себто до війни. – 
С. Т.], прочитають немов сльозинки, чи зітхання, чи вибухи стогону з моїх 
сторозтерзаних грудей» (20 травня 1942 р.).

За три дні потому описує картину бою: «Рвуться міни навколо! Пікіру-
ють “месери”. Пекло». У тому пеклі Довженко пише про рай патріархально-
го життя-буття, рай дитинства. Про діда й бабу, художника прокльонів. Про 
музику, яку любив понад усе на світі, – музику клепання коси. «Я любив її 
так і так жадав, як хіба ангели жадають церковного дзвону на Паску, прости 
Господи за порівняння». Про сінокіс, про «найкращі у світі озера й річки». 
Про небо, хмарний світ якого «був переповнений велетнями і пророками». 
Усе «жило в моїх очах двоїстим життям. Все кликало на порівняння, все було 
до чогось подібне, давно вже бачене, уявлене й пережите».

У кіноповісті відтворюється світ дитячого міфологізування. Це світ, де 
усе пов’язано з усім, де кожна річ гучить, наче струна, покликуючись на порух 
душі, політ фантазії. Заплющиш очі – і в мандри по всесвіту. «Заплющуючи 
очі, й по цей день я ще не маю темряви в душі. Ще світить мозок мій невпинно 
і ясно, освітлюючи видиме і невидиме без всякого числа і часом без порядку в 
безмежній череді картин». Знайомий образ – чи не так? «Мозок, що світить-
ся» – тут він у ролі свічі світу духовного.

А власне, «Зачарована Десна» – це повість про народження душі худож-
ника. Значно пізніше, уже в 60-х, такий сюжет стане розповсюдженим. До-
сить назвати «Страсті по Андрею» («Андрей Рублев») Андрія Тарковського. 
Чи знаменитий «Амаркорд» (що значить «я пригадую») Федеріко Фелліні, 
картина 1973 року... Чи, зрештою, «Колір граната» (1970) Сергія Параджано-
ва – про вірменського поета Саят-Нову. Коли «Поема про море» явила при-
клад архаїки, «Десна» була твором, що випередив свій час. Тож і не дивно, що 
світ побачила в уже доопрацьованому варіанті 1956 року у журналі «Дніпро» 
(березневе число).

Чарівність і абсолютна природність оповіді тут пояснюється не тільки 
очевидним літературним талантом автора. Розхристана, побита, багато в 
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чому не тотожна собі Довженкова душа прагла опертя, ідентифікації з тим, 
що уявляється і почувається особистісною сутністю. Усе, практично все «вже 
розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лиш Десна зосталася 
нетлінною у стомленій уяві. Свята, чиста ріка моїх незабутніх літ і мрій» 394. 
Усе інше – сплюндроване, те, що втратило свою самість і природність. А тіль-
ки це поціновував митець по-справжньому.

ПОВОЄННІ ЗАДУМИ, ПЛАНИ
НЕРЕАЛІЗОВАНІ…

Планів і задумів у Довженка було чимало завжди. Повоєнні мають ту осо-
бливість, що митець намагався запропонувати щось таке, що доводило б його 
включеність у політичні парадигми влади. Влади, яка відмовлялася (Сталін 
передусім) виходити з ним на прямий зв’язок, як то було до історії з «Укра-
їною в огні». Серед заявок є й ті, де прямо називається Сталін як імовірний 
персонаж кінотвору. 

А. П. Довженко. «Рабство». План сценария. На украинском языке. Ав-
тограф.

Крайние даты: 19 декабря 1945 г.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 175.
19 – ХІІ – 45.
Рабство (тема сценарія)
1. Люде науки першого класу. Цвіт людського мозку, знання.
2. Війна охопила всесвіт. Не хватило уяви у вчених. Вистачило на все: 

електрони, [нерозбірливо. – С. Т.], нейтрони [найімовірніше, саме це слово, 
не дуже розбірливо. – С. Т.]. Пронизали найтоншим аналізом досконалим мі-
кронні всесвіти, проникли в тайни мікрокосму. І... стали.

3. Що робити? Ступити отакий крок, чи ні? Сказати слово – хай буде 
атомна бомба? Чи не сказати? В отсей роковий для історії землі момент вели-
ким ученим не пришло на допомогу серце. Воно було глухе. Вони були духо-
вно вбогі люде. Вони були позбавлені уяви, голосу серця, чулості душевної. 
Вони були раби своїх винаходів. Слово було сказане.

4. Перед сим сперечались дома. І все таки мислили вони не на висоті свого 
винаходу, як слуги капіталу.

5. Бомба була випробувана. Резонанс всесвітній. Всесвітні наслідки. Тіль-
ки вони вже не знали їх. Ніхто їм не рукоплескав. Не нападали їх журналісти. 
Не знимали кіно-оператори. Якимось недобрим вітром повіяло по світу.

6. Вони були замкнені. Їх розлучили з родинами, з дітьми, з усім світом. 
Їх стерегли в пишних тюрмах, як соціяльно-небезпечних людей, якими вони 
справді вже стали, доторкнувшись до космічних сфер.

394 Цитати із «Зачарованої Десни» подано за: Довженко О. Вибрані твори. Київ, 
2004. С. 156–199.
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7. Твір їхнього дурного генія дістався злочинцям, жорстоким і дурним 
правителям, що перебували по горло в атавізмі.

8. Вони знищили цивілізацію. [Нерозбірливо. – С. Т.] й усю землю.

А. П. Довженко. «Музыкальная комедия». Схема литературного сце-
нария. Автограф и машинописная копия.

29 марта 1948 г.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 179.
29 – ІІІ – 48.
Схема
Музыкальная комедия
1) Разбитый вдребезги душевно композитор уезжает в санаторий ученых. 

Просидел дня три, не выходя из палаты, боясь, что все будут на него тыкать 
пальцами или, не дай бог, по ученому широкому добросердечию будут 
выражать сочувствие.

2) Двое ученых играют в шахматы. Четверо – в козла.
3) Шостакович присел тихонько на диване.
4) По радио музыка.
5) Разговор ученых о музыке и о постановлениях:
«Чорт его знает, вот недавно же прихватили этих формалистов, и хоть бы 

что: слышите, наяривают эту… какафонию. – Действительно.
6) Продолжение разговора. Цитаты. Мысли о музыке понятной и непо-

нятной.
7) Кто понимает, кто не понимает. Вот Вы скажите, вы понимаете музыку?
8) Шостакович: нет, я ее никогда не понимал и не пойму. Но я люблю ее 

и делаю для нее, что могу. Но вот сегодня, слушая вас, я начинаю кое-что по-
нимать. Я очень вам благодарен. Ваши суждения раскрывают мне глаза на 
очень многое.

9) Да-а… надо писать не так, нет, нет. Фу ты, как дерет. Закройте радио.
10) Да нет, прошу вас, она ссейчас кончится, – сказал Шостакович и 

улыбнулся вдруг тонкою детскою улыбкой шалуна (описать подробно).
11) Уши вянут. И когда их приберут к рукам, всех этих шостаковичей. 

Шостакович вздрогнул.
12) А как же б вы хотели, какой музыки.
13) Понятной музыки хочу, приятной, поняли! Чайковского! Академик 

вдруг ввзволновался, вспомнив наконец фамилию. Почему я не слышу Чай-
ковского?!

14) Вдруг музыка оборвалась. Ученые вздохнули с явным облегчением. «Вы 
прослушали вторую половину 6-й симфонии Чайковского», – сказало радио.

15) Немая сцена.
16) Раз, два, три, четыре, пять, шесть… ага, вспомнил! Шостакович засме-

ялся и убежал в сад, к занесенным снегом деревьям.
Он смеялся. На другой день утром, он весело вышел в столовую. И вооб-

ще с того дня он начал поправляться и работать 395.

395 Можливо, цю історію записано зі слів самого Шостаковича, з яким у Довжен-
ка були товариські стосунки.
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А. П. Довженко. «Необычайная весна». Заявка на сценарий. Машино-
пись с правкой автора.

1 июня 1954 г.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 217.
НЕОБЫЧАЙНАЯ ВЕСНА
(авторская заявка)
Весной 1953 года, когда начал разливаться Днепр, в колхоз «Память Ле-

нина» на Запорожье, где когда-то при Богдане Хмельницком стояла Запорож-
ская Сич, прибыли из разных городов Советского Союза все, кто родился и 
вырос в этом селе. Их оказалось много, профессии разные, вплоть до генералов 
и ученых. Причина приезда – село уходит под воду навеки, надо попрощаться 
с родными хатами и с грушами, под которыми спали они когда-то в детстве 
и познали первые радости бытия. Когда они съехались, стало видно, какие 
огромные сдвиги произошли в жизни колхоза и как богаты духовно наши люди. 
Задержанные Каховской плотиной, поднялись вешние воды, ушел навеки под 
воду Великий Луг запорожский, и село, и могилы прадедов и старые криницы. 
Новое прекрасное село «Память Ленина» уже стояло средь молодых садов. К 
нему подошли воды и остановились. А старое с честью ушло на дно огромного 
водохранилища. Так энергия породила энаргию, обычные речные горизонты 
превратились в горизонты морские, и вся видимость мира становится иной.

Этот небольшой сюжет я наполню большим содержанием. Фильм будет 
полон хороших мыслей, поэзии. В нем будут жить и действовать наши умные 
красивые люди – строители коммунизма.

Люди, любите труд на земле 396.

А. П. Довженко. «Над Днепром». Заявка на литературный сценарий и 
фильм. Авторизованная машинопись.

17, 18 мая 1953 г.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 214.
2 варианта машинописи
первый, 17 мая 1953 года. В нем название «Над Днепром» зачеркнуто и 

синим карандашом написано «Пламенные годы».
Второй датирован 18 мая 1953 и здесь название Над Днепром тоже из-

менено – чернилами надписано «Повесть пламенных лет». Над Днепром 
(Пламенные годы, Повесть пламенных лет).

Автор сценария и режиссер А. Довженко.
Фильм о передовиках колхозного строительства, о их борьбе и труде, по-

бедах и поражениях, горе и радости, славе и чести, и том невиданном в исто-
рии росте культуры, который принесла крестьянам коллективизация.

Движение сюжета фильма раскроется в биографии большой колхозной 
украинской семьи на фоне биографии колхоза. Их героический творческий 
путь – от примитивной тысячелетней чересполосицы до самого передового в 
мире могучего колхозного хозяйства, от вековой безграмотности и темноты к 
всеобщей грамотности, к интеллигентности.

396 По суті справи, це фабула «Поеми про море». Підкреслено баланс старого й 
нового – і те, й друге прекрасні як моменти вселенського життя.
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В начале великой перестройки отец семьи не хотел поступать в колхоз. 
Он пережил целую драму второго рождения, чуть не погибнув при этом. По-
чти активный противник в начале великой перестройки, он делается в про-
цессе развития колхозного строя передовиком сельского хозяйства и Героем 
Социалистического Труда. Он уже другой человек. Духовная спячка едино-
личного бытия вспоминается ему порой как дурной сон. Колхозный строй 
поднял его человеческое достоинство, облагородил, приобщил к мышлению 
государственными категориями.

Для того помог и зрителю зарубежных стран, особенно стран народной де-
мократии, осознать величие исторического перелома в жизни крестьянства, 
в нем будет показана в ярких образах и сценах вся острота классовой борьбы 
с кулачеством и с духовной раздвоенностью некоторых середняков в первые 
дни коллективизации.

В фильме будет много песен, народного юмора. Аспект художественных 
обобщений будет поэтическим. Поэтической будет и природа, преобразуемая 
разумною рукою человека-творца.

Фильм не будет изобиловать машинами, хлебными обозами, сельско-
хозяйственным техницизмом или бытовыми подробностями. Автор направит 
все усилия к тому, чтобы фильм был поэтичным и правдивым, и чтобы это 
были золотые монеты правды, а не ее разменные медяки.

Будет в нем любовь душевно-одаренных людей, будут дети, которых 
почему-то упорно избегает наша кинематография, будет дружба и верность и 
мечты о коммунизме, уже не как о грядущем, а реальном, входящем в жизнь.

И будет пламенеть в этом фильме любовь к великой многонациональной 
нашей Родине и постоянная готовность достойно и гордо защищать ее и по-
беждать ее врагов.

17 / 18 – У – 1953 397

А. П. Довженко. «Преобразователи степей» – «Возрожденная зем-
ля» – «Днепр широкий». Заявка на литературный сценарий. Варианты, 
черновые наброски.

Крайние даты: июнь 1951–1952 г.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 212.
В ДИРЕКЦИЮ КИНО-СТУДИИ «Мосфильм»
Прошу разрешить мне написать сценарий и сделать фильм на одну из 

главных тем наших лет: Великий Сталин и народ в строительстве коммунизма.
До сих пор в силу ряда объективных причин образ товарища Сталина 

как преобразователя природы, первого зодчего коммунизма не находил себе 
выражения в кино-искусстве.

Великий вождь запечатлен в нем, по-преимуществу, как стратег в граж-
данской и отечественной войнах. В задуманном мною фильме образу товари-

397 Дивовижно. Писано через 2 місяці по смерті Сталіна. Прямолінійний пропа-
гандистський текст, на рівні кіноагіток початку 1930-х – особливо про батька, який 
переродився. Це справді історії з кінорубежа 1920–1930-х, і Довженко мало не по-
дитячому повторює старі кліше. Про це сам потім напише: мислю категоріями і по-
становами, уява збідніла.
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ща Сталина как творца великого плана преобразования природы, как гения 
защиты мира и мирного строительства коммунизма, должно быть уделено 
много внимания.

Трудно найти краски и слова, может только музыка в состоянии вопло-
тить сегодня в искусстве то необъятное движение новых человеческих сил 
на земле, которые поднял и привел в действие великий наш вождь. То, что 
происходит сегодня на нашей советской земле, то, что начинает приходить в 
движение в братских странах народной демократии в Болгарии, Венгрии, все 
то, что наш советский народ творит сегодня, так же бессмертно, как сталин-
градская битва, также неизмеримо, как наша победа.

Тридцать миллиардов деревьев, что посадили мы по плану вождя за пять 
лет, и четыре гигантских строительства каналов и электростанций, – вот ис-
торический ответ, который дает сегодня грядущий коммунизм анархичес-
кому растлению земли эпохой капитализма, с его лже-теорией убывающего 
плодородия на мнимо изношенной и мнимо перенаселенной планете, с его 
варварскими планами уничтожения половины человечества при помощи 
атомных бомб, химических и биологических ядов.

Основным содержанием фильма будет:
1. Осуществление плана лесозащитных насаждений.
2. Строительство.
3. Орошение.
Герои сценария
а) народ
б) колхозное крестьянство
в) строители
3) Преобразование [нерозбірливо; нижче чорнилом – «мира». – С. Т.]. 
Сюжетом будет материал строительства, деяния строителей и колхоз-

ников.
Далее – о том, что сбудутся вековечные мечтания – «угаснут черные бури, 

канет в вечность и забудется засуха, облагородится климат, исчезнут белые и 
желтые пятна на зеленой земле, помирится Солнце с Землей и водою там, где 
оно враждовало с ними многие тысячи лет, войдем за своим вождем в бесс-
мертие, красивое, как и дело наших рук. Об этом будут говорить и свидетель-
ствовать герои фильма».

Вот в степи появляются преобразователи – геологи, гидрологи и прочие 
изыскатели-разведчики. «Изменяется природа, изменился человек, меняется 
качество счастья.

– Как прекрасна жизнь!
– Да, жизнь строителя. Увлекательное дело. Посмотрю, бывало, с трид-

цать второго этажа – какая красота! Словно вижу всю родину, всех юношей и 
девушек. Какие мысли прекрасные приходили в мою голову».

«Великие стройки – аспект будущего, а не только настоящего. Но и 
прошлое должно каким-то образом найти себе выражение в сознании геро-
ев <…>. Как не остановиться перед надмогильной плитой князя Святослава, 
который предпочел смерть в лютой сече, чтобы не иметь срама. Ведь это исто-
рический знак нашего славянского тысячелетия на Днепре. Вот остров с дву-
мя тысячами могил запорожцев. Весь Великий Запорожский Луг, воспетый в 
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исторических думах и песнях уходит навеки под воду со всеми запорожскими 
Сечами. Здесь думал свои думы о единении братских народов Богдан Хмель-
ницкий, сюда уносился мыслями гениальный украинец Гоголь. Не переклик-
нуться ли строителям коммунизма с предками? <…> Наконец, пусть сочинят 
в картине о себе песню сами строители, пусть рождается песня коммунизма 
на глазах у зрителя».

«<…> Поэтический ключ картины, который я, как автор, выбираю для 
себя в силу личной природы, не предполагает, однако, ухода лишь в область 
красивых чувств и любования величием строительств, минуя кубометры 
камней, бетона, перемешанной земли, партийное руководство, планы, числа, 
показатели, передовую технику, рождение новых видов профессий, отраслей 
сельского хозяйства, промышленности, нового качества людей и новых тре-
бований, предъявляемых нашей действительностью. Наоборот, в фильме о 
переходе Советского Союза на новую систему орошений, цифры и показатели 
должны стать предметом поэзии и прозвучать как названия освобожденных 
городов в победоносной войне, как пламенные знаки великой Сталинской 
эпохи» [це фінальна фраза заявки. – С. Т.].

А. П. Довженко. «Преобразователи степей». Композиции кадров с на-
бросками текста литературного сценария.

1951–1952 гг.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 213.
[2 рисунки олівцем – юнак і чоловік приблизно 60 років. Підпис: «Каждый 

колхозник опытник». – С. Т.]
Речь великого вождя разносилась торжественным звоном по необъятной 

советской стране.
Миллионы не рабов уже, не безвестных существователей, мертвых душ, 

статистических единиц, нет, миллионы новых, призванных историей и 
видных (?) государственных деятелей, молодых и старых, слушали великие 
слова. И оглядываясь на все четыре стороны, потрясенные новою беспре-
дельною видимостью среди широких полей, люди казалось вопрошали молча 
судьбу свою, впервые осознав или почувствовав лишь необычайность и вол-
нующую красоту великого.

Все стало иным».

А. П. Довженко. «Заря над Китаем». Заявка на художественный 
фильм, темы, планы, библиография.

9 января 1949–1949 г.
РГАЛИ. Ф. 2081. Оп. 1. Ед. хр. 186.
«ЗАРЯ НАД КИТАЕМ»
Исторический художественный цветной фильм о героической борьбе ки-

тайского народа за свою свободу и независимость своей родины.
Фильм охватывает чрезвычайно сложный и длительный период времени 

от последних дней жизни Сунь Ятсена в 1924 году до разгрома империалис-
тической Японии Советской Армией в 1945 году.

В фильме будет показана героическая борьба революционных сил Китая 
с антинародной и антинациональной политикой гоминдановского руковод-
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ства во главе с Чан Кайші и против японских империалистов, начавших в 
1937 г. войну за превращение Китая в японскую колонию.

Основными действующими лицами фильма будут типичные представи-
тели китайского народа – передовой рабочий, крестьянин и революционный 
интеллигент, становящиеся вождями в борьбе и приводящие народ к победе 
под знаменем партии пролетариата коммунистической партии Китая.

Прообразами героев могут стать вожди китайской коммунистической 
партии Мао Цзедун, Чжу Дэ, Хо Лун и др., образы и биографии которых 
запечатлены в произведениях передовых китайских писателей.

По жанру фильм должен быть героической народной эпопеей с широким 
бытовым и политическим фоном».

А. Довженко
«На всей картине должна пламенеть печать величия истории <…>. Все 

должно быть в непрерывном движении с меняющимся ритмом – от бурного 
до торжественно медленного <…>. Тысячелетия в пейзаже, в цвете, в харак-
тере земли <…>».

ПЕДАГОГІЧНА ПОЕМА

Преса зустріла «Зачаровану Десну», поставлену Солнцевою 1964 року, 
здебільшого схвальними відгуками – у чомусь щирими, а в чомусь і не надто. 
Довженко на той час перетворився вже на бронзочолого класика соцреалізму, 
про його цькування й адміністрування воліли не згадувати. Геній, «наш» за 
ідеологією, «співець комунізму», «поет екрана», творець «поетичного кіно» 
(«Десна» якраз про це і свідчила). То ж тільки поодинокі голоси могли на-
важитися поставити під сумнів саму доцільність екранізації кіноповістей...

Актор Петро Масоха наважився. У невеликій рецензії «Після сеансу», ви-
друкуваній журналом «Дніпро» (1965, № 5), він не зумів і не захотів при-
ховати свого розчарування. «По-перше, Володя Гончаров – не Сашко! Цей 
милий міський хлопчик, перевдягнений у селянську сорочечку, ніяк не вира-
жає селянського хлопчака. Це “паинька-мальчик”, сльозлива “душечка”, а не 
прудкий і допитливий, цікавий до всього “селючок”. Та й загалом, – пише далі 
Масоха, – усе екранне дійство, як нам здавалося, суперечило правді. “Не з 
тієї опери”, – думали ми собі, не з того краю показані люди й природа. Вони 
не так рухаються, не так розмовляють, як на Україні біля Десни. Не той ритм 
у рухах, не ті риси в зовнішності, в обличчях. Можна було б навести безліч 
дрібних деталей, які нас неприємно вражали своєю неправдою і штучністю. 
Прикро, але так!»

Висновок актора, який, нагадаю, брав участь у створенні кількох Довжен-
кових фільмів, однозначний: повість перекладено іншою мовою й, на жаль, не 
досить професійно. Вердикт справедливий: матеріал «Зачарованої Десни», 
як ніякий інший, потребував автентичного відтворення, а не стилізації, як 
це трапилося у фільмі. Тільки сам Довженко міг упоратися із цим завдан-
ням,  ніхто інший. Навіть дружина, яка, починаючи від «Землі», працювала 
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на всіх картинах майстра, не змогла зробити те, що в принципі було недо-
сяжним.

...Довженка дуже потішила публікація в «Дніпрі» «Зачарованої Десни». 
Його учень, Микола Вінграновський, пригадував: «Олександр Петрович, 
дивлячись на той номер журналу, здавалося, не вірив, що так воно й є.

– Миколо, – “л” у нього було м’яке, полтавське, – сідайте і кадруйте мою 
Десну.

Як він любив цей журнальний номер! Любив тією любов’ю, ім’я якій – 
страждання <…>.

В його очах пролітав сніг...» 398.
А жити лишалося всього лишень півроку.
Серед нових-старих захоплень Довженка – педагогічна робота. Від 

осені 1955-го він керував курсом майбутніх режисерів у ВДІКу (ВГИК – 
Всесоюзный государственный институт кинематографии, найстаріша і най-
авторитетніша в СРСР кіношкола, заснована в Москві 1919 р.). Курс, біля 
30 осіб, відібрав сам Довженко під час вступних іспитів. Імена тих щасливців 
(не всіх, звичайно, але набирається чимало, як для одного курсу) нині впи-
сано в історію національної кінематографій, світового кіно в цілому. Лариса 
Шепітько («Зной», 1962, «Крылья», 1966, «Восхождение», 1976), Отар Іо-
селіані («Листопад», 1966, «Жив співучий дрозд», 1970, «Пастораль», 1976, 
«Фаворити Місяця», 1984, «Полювання на метеликів», 1992, «Ранок поне-
ділка», 2001 та ін.), Георгій Шенгелая («Піросмані», 1969, «Мелодії Верій-
ського кварталу», 1973, «Мандрівка молодого композитора», 1985), Віктор 
Туров («Через кладовище», 1964, «Я родом з дитинства», 1966, «Недільна 
ніч», 1976), визначний режисер документального кіно Джемма Фірсова, яка 
водночас працювала і як актриса, виконавши чимало ролей в українських 
стрічках («Криниця для спраглих», 1965, «Вечір на Івана Купала», 1968, «Бі-
лий птах з чорною ознакою», 1971, усі – Юрія Іллєнка, та ін.)...

Іноді до учнів Довженка залучають і Сергія Параджанова. Наприклад, 
в одному з найавторитетніших видань, книзі «Сергей Параджанов. Коллаж 
на фоне автопортрета» (Москва: Деком, 2005. С. 17), можна прочитати, що 
після смерті керівника курсу Ігоря Савченка 1950 року «майстернею керу-
вав Олександр Довженко». Вигадка, джерелом якої, напевно ж, був сам Па-
раджанов, невтомний продукувач міфів, у тому числі й про самого себе. До 
прикладу, любив оповідати про те, що вдіківський диплом йому вручив саме 
Довженко, заодно порадивши їхати працевлаштовуватися на Київську кі-
ностудію (за суголосністю стилістики дипломної стрічки «Андрієш» і того, 
що визначає власне українське кіно). А ще – не читати книжок, оскільки це 
буде шкодити молодому таланту, який мислить зовсім не літературно... Піди 
з’ясуй, чи є тут хоч краплина правди.

Серед учнів Довженка були й українці. Окрім уже згаданої Лариси Ше-
пітько, це Роллан Сергієнко, який по закінченні ВДІКу став одним із чіль-
них режисерів ігрового та документального кіно («Освідчення в коханні», 
1966, «Білі хмари», 1968, «Відкрий себе», 1972, «Поріг», 1988, «Чорнобиль. 
Тризна», 1994). Один зі своїх фільмів Сергієнко присвятив своєму педаго-

398 Микола Вінграновський. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1986. С. 456.
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гові – «Сповідь перед учителем» (1995), у ньому висповідаються, згадуючи 
Довженка, Іоселіані, Фірсова, Туров та інші. Трохи пізніше за інших долучив-
ся до курсу Микола Вінграновський (про це – далі). Його кінорежисерську 
біографію не назвеш вдалою: у переліку – більш ніж посередні ігрові філь-
ми («Ескадра повертає на Захід», 1964, з М. Білинським, «Берег надії», 1967, 
«Дума про Британку», 1969, «Климко», 1984). Серед його режисерських ро-
біт у документалістиці й «Довженко. Щоденник. 1941–1945» (1992). Та, усе 
ж, Довженко і тут вгадав – Вінграновський став одним з найбільших україн-
ських поетів ХХ ст...

Його учні були другокурсниками, коли Довженко помер. За іронією долі, 
його замінив Міхеіл Чіаурелі – той самий сталінський попихач, той, що хо-
тів підштовхнути Довженка «під поїзд» уже хрущовського режиму. Одначе 
більшість говорили про себе як про довженківців, уважаючи саме його своїм 
справжнім Учителем. 

Довженко, як і чимала кількість режисерів його покоління (Ейзенш-
тейн, Лев Кулешов, Михайло Ромм...), виявляв інтерес до педагогіки 
(власне, і за освітою він був саме вчителем), мав бажання взяти участь у 
творенні нових генерацій кіномитців. Хоча в середині 1930-х, скажімо, До-
вженко говорив про себе як про «найменш претензійного режисера в тому 
розумінні, що, як типова у цьому плані фігура», не претендує «на утвер-
дження якоїсь “школи”. Ось чому, – говорив він, – мене часто короблять 
мої “послідовники”» 399. 

Утім, у щирості тих слів можна засумніватися, прочитавши щоденнико-
вий запис від 30 грудня 1954 року. «Запам’ятайте, Юлія Іполитівна, – ска-
зав у 1935 році моїй дружині керівник кінематографії Шумяцький. – Поки 
я живий, ніхто з рук вашого сіроокого вовка (сиріч мене) у кінематографію 
не увійде». Цей спомин викликався з минулого у зв’язку із закриттям двох 
сценаріїв, чиїм авторам допомагав Довженко.

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО:  
ШЛЯХ У КІНОПЕДАГОГІКУ

Олександр Довженко зазнавав гонінь і перешкод не тільки як кіномитець. 
Видатному майстру посилено перекривали шляхи до молодого покоління 
кінематографістів. Сам Довженко в «Автобіографії» 1939 року писав про це 
так: «Я був позбавлений можливості виховувати кадри. А в тому, що мене не 
запросили до Київського кіноінституту хоча б лектором, я вбачав небажання, 
щоб хто-небудь у мене вчився».

Київський державний інститут кінематографії було створено 1930 року 
на базі Державного технікуму кінематографії ВУФКУ, переведеного з Одеси, 
і теакінофотовідділу Київського художнього інституту.

399 Довженко О.  Твори у п’яти томах. Т.  4. С. 164.
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У навчальному закладі був зібраний досить потужний педагогічний 
склад: М. Бажан викладав теорію кіно, Я. Савченко – драматургію і сценарну 
справу, О. Гавронський – кінорежисуру, О. Корнійчук – драматургію, С. Гіля-
ров – історію мистецтва, Л. Ревуцький, І. Белза – теорію музики, Б. Антонен-
ко-Давидович – українську мову...

Колишня студентка кіноінституту Суламіф Цибульник у своїх спогадах 
свідчила: Довженко керував старшим режисерським курсом, а на молодшому 
(де вона навчалася) іноді читав лекції. «Чи були ці уроки кінорежисури сис-
тематизовані, за певною програмою? Ні, скоріше це були вражаючі монологи 
художника взагалі про мистецтво, про кіно, про життя у всіх його різноманіт-
них виявах, монологи, які гіпнотично захоплювали аудиторію» 400. 

З Москви до Києва приїжджали С. Ейзенштейн (читав в основному лекції 
про монтаж) з Г. Александровим. Коли таке відбувалося, студенти всіх відді-
лів збиралися разом в актовому залі. Відвідували Київ Л. Кулешов з О. Хох-
ловою 401. 

Згодом, одначе, кіноінститут було реформовано в суто технічний заклад. 
Причина зрозуміла: творчі кадри для «найважливішого з усіх мистецтв» мо-
гли готуватися тільки в Москві. У 1933 році було закрито фотохімічний, на-
ступного року така ж доля спіткала сценарний, акторський і режисерський 
факультети (як виняток, завершити навчання дозволили найбільш здібним 
студентам старших курсів режисерського факультету). Наказом Комітету в 
справах кінематографії при РНК СРСР від 9 серпня 1938 року ліквідовано 
останній творчий факультет – операторський. Київський ДІК перетворили 
в суто технічний навчальний заклад. У 1939-му його перейменували в Київ-
ський інститут кіноінженерів, що готував інженерів звукового кіно.

Була й протидія з боку українців. У вересні 1934 року на Київській кіно-
фабриці утворено режисерську лабораторію з однорічним терміном навчання 
(а також акторську студію). До лабораторії приймали творчих працівників з 
вищою мистецькою освітою та досвідом роботи в театрі та кіно. Навчальний 
процес планувалося побудувати за принципом «аспірантських науково-до-
слідних інститутів», де кожен лаборант пророблює індивідуальні теми. За-
прошення читати циклові лекції отримали С. Ейзенштейн, А. Роом, В. Пу-
довкін, Л. Кулешов, І. Кавалерідзе, С. Юткевич та О. Довженко. Лаборанти 
забезпечувалися стипендією.

У червні 1935 року в пресі з’явилася інформація про початок роботи та-
кого закладу: «Режисерська майстерня при Київській кінофабриці під ке-
рівництвом режисера-орденоносця О. П. Довженка починає свої заняття з 
1 серпня. Протягом двох років у майстерні працюватимуть молоді майстри 
кіно, театру, малярства та інших мистецтв. У план роботи майстерні входить 
самостійна творча робота, робота у групі режисера Довженка та видатніших 
режисерів Москви і Ленінграда. Читати теоретичні лекції в майстерні запро-
шені визначні мистецтвознавці і творчі працівники» 402. 

400 Цибульник С. Перші уроки. Дніпро. 1994. № 9/10. С. 63.
401 Див.: Росляк Р. Кіноосвіта. 1930-ті роки. Історія українського кіно : у 5 т. 

1930–1945. Київ : ІМФЕ, 2016. Т. 2. С. 188–219.
402 Див.: Росляк Р. Кіноосвіта. 1930-ті роки.
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Дирекція кінофабрики не погодила набір з Довженком, який був зайнятий 
на зйомках фільму «Аероград», майстерня майже рік залишалася без керів-
ника. Тільки по завершенні роботи над «Аероградом» Довженко повернувся 
в Київ. Передусім він переглянув склад кіномайстерні і скоротив кількість її 
членів. «Я дізнався, що в цій майстерні читаються лекції, – згадував О. До-
вженко. – Хто читає, і які це люди? І чому моя майстерня? Коли я запитав 
Нечеса, що це означає, то він відповів: “Ну, що ж робити? Курси відкрити у 
нас немає коштів! Хай буде твоя майстерня”» 403. 

Зрештою, Довженко набрав нову групу слухачів майстерні. Спершу ро-
бота локалізувалася навколо роботи із зображенням, пластикою. У 1936-му 
головною складовою навчання в режисерській майстерні стало оволодіння 
сценарною справою. 

Про результати цього експерименту Довженко писав на сторінках газети 
«Кино»: «У своїй режисерській майстерні я розпочав роботу, маючи на меті 
наблизити її до виробництва. Зараз, зайнятий закінченням сценарію “Щорс”, 
я ще не повністю здійснив застосування цього методу. Але вже й те, що мені 
вдалося перевірити, дає впевненість у тому, що виховання режисера, побудо-
ване навколо сценарних проблем і з наголосом на практичній роботі (котра 
повинна закріпити теорію, а іноді й народжувати її), допоможе “Українфіль-
му” зміцнити та розширити свій режисерський і сценарний фронт» 404.

Роботами з розкадровки та написанням сценаріїв навчання в майстерні не 
завершувалося. Логічно зробити припущення, що наступним кроком в оволо-
дінні режисерської майстерності мали б стати зйомки епізодів, а згодом – ко-
роткометражних фільмів. Однак низка обставин перешкодила О. Довженкові 
довести справу до логічного завершення. Прийшла інша доба, визначальним 
чинником якої, на превеликий жаль, стали масові репресії.

Не обійшли репресії й українську кінематографію, слухачів майстерні зо-
крема. Ще в серпні 1936 року знято з роботи, а згодом ув’язнено ініціатора 
створення режисерської майстерні – директора Київської кіностудії П. Не-
чеса. Його заступив С. Орелович, якого в 1937 році також заарештували і 
згодом розстріляли.

Нападки на майстерню розпочалися в газеті Київської кіностудії «За 
більшовицький фільм» з редакційної статті з промовистою назвою «Очис-
тити режстудію від троцькістських недобитків». Далі йшли «звинувачення»: 
М. Сасим, навчаючись у 1932–1933 роках у Київському ДІКові, разом із «за-
пеклим ворогом» В. Зоріним (теж студентом кіноінституту) керував підпіль-
ною організацією троцькістів; М. Сасим, Т. Ференц та В. Зорін дружили з 
«висланим контрреволюціонером» режисером О. Гавронським, «були його 
ідейним і практичним резервом». Дісталося й «троцькістському налигачеві» 
О. Шопіну, виключеному з лав ЛКСМУ за «розвал роботи колгоспу».

Не звинувачуючи безпосередньо О. Довженка, публікація завершувалася 
прозорим натяком на його недостатню класову пильність. 

Формально ліквідація майстерні відбулася в 1937 році, використали, як 
привід, і зайнятість Довженка на фільмі «Щорс». 

403 ЦДАМЛН України. Ф. 690, Оп. 4. Спр. 76. Арк. 106.
404 Довженко А. Готовить кадры. Кино. Москва, 1936. 11 сент.
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Підсумовуючи цей виклад фактів, Роман Росляк твердить: «…функціону-
вання режисерської майстерні, відзначимо, що цей експеримент не можна на-
звати вдалим, хоча й невдалим він також не був. Він просто не дійшов до сво-
го логічного завершення, за влучним висловом В. Галицького, – замкнувся на 
першому етапі. Одним з головних чинників, що негативно вплинув на процес 
підготовки режисерів, стали репресії в середовищі кінематографістів. Тому 
можемо лише гіпотетично казати про нереалізований потенціал майстерні.

Не кращим чином позначилася на її роботі й незадовільна організація 
навчального процесу. Замість того, щоб запросити до викладання ще інших 
творчих працівників і педагогів (час від часу в майстерні читав лекції Г. Аве-
наріус, проте більш широкого поширення така практика загалом не набула), 
все було віддано на відкуп О. Довженку. Не підлягає жодному сумніву той 
факт, що відомий режисер мав би здійснювати загальне художнє керівни-
цтво, однак постійна його зайнятість, спочатку на фільмі “Аероград”, потім 
на “Щорсі”, спричинилася до того, що заняття відбувалися рідко, а відтак на-
вчальний процес не мав системного характеру» 405. 

Вищеназвані чинники й призвели до того, що внесок вихованців режи-
серської майстерні в кіномистецтво доволі незначний. Деякі її випускники 
повернулися до театру, інші пішли в кінематограф, хоча через різні обстави-
ни так і не змогли досягти там більш-менш значних успіхів. Найвідомішим 
учнем став Петро Вершигора, у майбутньому – визначний військовий діяч, 
письменник. 

НОВІ УЧНІ. НОВІ ЗАДУМИ

Потребу в реалізації педагогічного хисту Довженко реалізував, опікую-
чи то одного, то іншого молодого митця. Прикметними є, до прикладу, його 
стосунки з Юрієм Тимошенком (1919–1986) – спершу студентом Київського 
інституту театрального мистецтва, потому солдатом Великої вітчизняної, ар-
тистом естради і кіно, відомого під своїм псевдо «Тарапунька» (на естрадній 
сцені виступав разом зі «Штепселем» – Юхимом Березіним). Власне, і сам 
псевдонім запропоновано Довженком: почувши від артиста розповідь про 
річечку його дитинства – Тарапуньку, він негайно зажадав відмінити баналь-
ного Бублика...

Лишилися Довженкові листи, спогади Тимошенка, які свідчать про те, 
що, відчувши, побачивши комедійний талант, режисер заходився орієнту-
вати свого «підшефного» в культурному часі і просторі. Обертаючи його до 
тих сегментів культури і соціуму, з якими він міг би ідентифікувати самого 
себе, знайти точку прикладання своїх здібностей. «Ми будемо з Вами робити 
комедію, – пише він у листі від 12 квітня 1945 року. – Я повірив у Вас. Я до-
поможу Вам всім, що тільки маю в моєму мистецтві. Мій внутрішній голос 
підказує мені, що я не помилюся в Вас, а Ви – в кінематографії. Над пробле-

405 Росляк Р. Кіноосвіта. 1930-ті роки. С. 207.
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мами безпредметного сміху чи предметного, над усіма особливостями жанру 
говорити нам доведеться багато. І над проблемами смаку і культури, – все 
перед нами. А зараз вдивляйтесь пильно в людей, що творять перемогу, жадно 
хватайте все, що проходить перед очима, збагачуйте свою душу, свої почуття. 
Не книжна драма і не мальована кров, а велетенська Людська Комедія, для 
створення якої ще не народився Данте, хай розгортається перед Вашим духо-
вним зором. Не обминайте нічого, будьте невтомним і ненаситним – все при-
годиться для творчості, одстоявшись в літах, у щасливому бігу часу, в який 
так хочеться всім нам вірити».

В уяві Довженка зринають власні задумки, адже комедійні мріяння ніко-
ли не полишали його. Піднімаючись угору, зростаючись із епічним обширом, 
глобальним масштабом мислення. «У мене виникла думка: а чи не є часом Ви 
з своїм епохальним маршрутом солдатського блазня і оті солдати, що після 
кожного поранення стрічаються з Вами в ріжних місцях, посуваючись до цен-
тру Європи, чи не є отсе основою сюжетною надзвичайної гостроти кіносце-
нарію?! Ось де роль безжурна, безтурботна сплітається з ролями епічними, 
драматичними. Ось де так званий безпредметний сміх Ваш заблищить на тлі 
грізних блискавиць, крові і гніву? Подумайте над сим» 406. Римувалося все це 
з власними Довженковими задумами – передусім епічних «Золотих воріт», 
так і не зреалізованих по-справжньому.

А вже в одному з наступних листів Тимошенкові, опісля завершення ві-
йни (датовано 1 липня 1945 р.), Довженко більше заклопотаний справами 
практичними. «Я розпочав учора клопотання про Ваше звільнення [з армії. – 
С. Т.], і думаю навіть, що мені пощастить Вам допомогти в сій справі. Я за-
беру Вас поки що в свою групу на постановку фільму “Тарас Бульба”, а там 
буде видно. Справді, годі Вам співати по бенкетах <…> і варнякати з пере-
пою казна-що. Пора за діло братися». До речі, йдеться і про Довженків намір 
«приїхати скоро до Берліна», що не відбулося, як відомо, – до самої смерті 
митець так і лишився «невиїзним» 407.

План був простим – узяти Тимошенка до себе в кіногрупу. «Я хотів, – 
пише Довженко в листі від 27 липня 45-го, – аби Ви пройшли зі мною одну 
картину, як, припустим, асистент. Се був би для Вас повний університет кі-
нематографії, після чого Ви пішли б своєю дорогою до своїх маршальських 
верховин <…>. Я й досі не кидаю сієї надії. Трохи згодом, після побачення з 
Вами, я напишу персональне прохання маршалу Жукову, якого я також лю-
блю і шаную і з яким я мав колись добру нагоду бути знайомим. Се було під 
Києвом ще до того часу, коли його величність Випадок поклав на мою сиву 
голову холодну мертву руку».

Як бачимо, Довженко покладається на практичну педагогіку. З власного 
досвіду знає: найліпше вчитися професії, кинувшись «у воду», в конкретну 
роботу. Щоправда, води можуть бути різними... Тимошенко у своєму листі 
посилається на свій невеликий кіноакторський досвід – ще до війни зіграв 
епізодичну роль у фільмі Миколи Садковича «Шуми, городок» (Київська кі-
ностудія, 1939). Відповідь така: «Те, що Ви працювали з незрівнянним Садко-

406 Твори у п’яти томах. Т. 5. С. 355.
407 Там само. Т. 5. С. 356–357.
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вичем, – гаразд, особливо якщо Ви зразу помітили, що й Садкович, і сценарій, 
і вся його робота – казна-що. Можна й на г... вчитися». 

Як на мене, несправедливо по відношенню і до фільму, і до названого ре-
жисера. А далі Довженко говорить речі, протилежні тому, що не раз ствер-
джував: учитися слід і на доброму, і на поганому... На поганому «вчився я, але 
се довгий, тяжкий і непрактичний шлях. Учитись треба на високих зразках 
і думати треба про високе безупинно, аби піднести природу до самого себе і 
зробити всесвіт відображенням своєї душі».

Судячи зі всього, на той момент Довженка одвідали ілюзії щодо подаль-
шої творчої долі. «Становище моє, щоб Ви знали, таке. – Пише він у тому 
ж листі. – У мене є режисерський сценарій “Тарас Бульба”. Мені передали 
нещодавно, що товариш Сталін висловив побажання, аби я його поставив. 
Большаков хоче, щоб се був кольоровий фільм. Я теж хочу зробити його ко-
льоровим. Тут треба створити таку картину, щоб звеселити весь Радянський 
Союз, і ми се зробимо, не дивлячись ні на які труднощі. Ніщо не повинно 
спинити нас, хіба що моя смерть». 

Напевно, щось таке справді було – «Бульба», от сей богатирський веселий 
епос, у повоєнній дійсності міг би зіграти позитивну роль щодо стану колек-
тивної психіки враженого війною народу. Одначе фільм вимагав ґрунтовного 
і доволі тривалого підготовчого періоду. Довженко вирішує: а чи не робити 
паралельно одразу дві стрічки – і «Повість полум’яних літ», сценарій яко-
го він щойно передав керівництву «Мосфільму»? Утопія, так... Одначе До-
вженко вже покликує Тимошенка до роботи: «Правду кажучи, я не раз навіть 
думав скористати Вас не тільки як асистента, стажера, учня, а і як артиста. 
А може б, Ви створили образ Андрія? [у “Тарасі Бульбі”. – С. Т.]. Чи Івана в 
“Повісті”. Я не кажу, що обов’язково, я тільки припускаю можливість і такого 
варіанта. Мені хотілось би все як можна скоріше поставити на ноги».

Не збулося – ні «Бульби», ні «Повісті...». Зате педагогічні уроки засво-
ювалися. Довженко буквально вимагав від Тимошенка, аби той учив мови – 
передусім англійську. Бо тоді «у Вас прибавиться розуму, знання, світ стане 
конкретнішим і яснішим, і, – що саме найголовніше, – Ви виграєте в своїй 
кінематографії. Ви не будете провінціальним, – себто Ви зразу ж позбавитесь 
самого найтяжчого і непростимого гріха в мистецтві, і тоді Вам не страшний 
буде ні народний... ні всі вельможнії вітії, що затікають смальцем самозакоха-
ності, признані цілим кутком українським. Недобрі, може, товстошиї горілча-
ні митці. Будьмо пильні й суворі до себе, хай не затулить нам світу наш успіх, 
будьмо ненаситні до нового, щедрі на добро...» 408. 

А туга лишалася – за тим, аби готувати собі й іншим творчу зміну. Дя-
кував Тимошенкові за інформацію щодо нових імен в Україні. «Шукайте 
артистів, – писав 12 вересня 45-го. – Я хочу згодом створити красивий і та-
лановитий колектив молоді» 409. Серед Довженкових «підшефних» був і Ві-
ктор Іванов (1909–1981), режисер із ВДІКівським дипломом (1936), який 
тривалий час не міг отримати самостійної роботи. Той самий Іванов, що в 
майбутньому зробить чи не найвідомішу українську кінокомедію «За двома 

408 Довженко О. Твори. Т. 5. С. 360.
409 Там само. Т. 5. С. 361.
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зайцями» (1961). Його стосунки з Довженком мали тривалу історію – ще до 
війни молодий режисер почав працювати в Києві, потому була війна... У спо-
гадах Іванова є цікавий факт. Вони зустрілися в щойно визволеній столиці 
України в листопаді 1943-го. «Олександр Петрович розгорнув переді мною 
плани створення нової української кінематографії та кіноінституту в Києві. 
Він надзвичайно радів, що студія вціліла, що сад не згорів, що вже готується 
реевакуація студії з Ашхабада». 

І ще одне свідчення щодо педагогічних задумок, пізніших часів: «Олек-
сандр Петрович збирався ставити “Поему про море” разом з Київською сту-
дією. В групу хотів увести 5-6 асистентів, які стали б ядром його творчої 
майстерні». Тоді, у середині 1950-х, уже набравши курс у ВДІКу, «відвідував 
інститут ім. Карпенка-Карого [інститут театрального мистецтва. – С. Т.], де 
попередньо відбирав собі учнів. До кабінету директора запрошувалися юна-
ки, з якими Олександр Петрович розмовляв, просив їх зіграти який-небудь 
епізод» 410. 

Отак постав перед Довженком першокурсник Театрального Микола Він-
грановський (1936–2004). Хтось порадив подивитися на незвичайного хлоп-
ця з південних степів. Досвідчене режисерське око відразу узріло балетки з 
підв’язаними проволокою підметками, голодний блиск очей… Розпитав про 
батьків і коней у колгоспі… А потім попросив прочитати щось із того, що 
читалося на вступних екзаменах. Микола прочитав розділ зі Шевченкових 
«Гайдамаків» – «Гонту в Умані». Одразу потому Довженко, згадував потім 
Вінграновський, «рвучко встав, упала на підлогу з дивана його палиця, встав 
і враз зміненим, різким, беззаперечним, владним голосом сказав, що забирає 
мене з собою в Москву, в кіноінститут». 

Наступного дня студент прийшов до Довженка у квартиру його сестри, 
Поліни Петрівни, що на київській вулиці Горького. Майбутній учитель за-
ходився читати свою «Зачаровану Десну». «Закінчивши читання, Довжен-
ко поцікавився, скільки мені років. Я сказав і запитав: “А хто це написав?”. 
У школі і вже в інституті всі мої вчителі читали і говорили з книг і по книгах 
письменників. Письменник для мене – було і є щось на зразок всесвіту. І коли 
я знову запитав: “Ви письменник?” – Довженко поклав аркуш на стіл, сів, про 
щось подумав, і йому стало сумно».

Звісно, наївний хлопчак із провінційного Півдня, та все ж Довженку, воче-
видь, хотілося, аби його сприймали як письменника, «як всесвіт» і не ставили 
подібних запитань. Так чи інакше, а згодом Вінграновський був викликаний 
до Москви, де й приєднався до своїх однокурсників. На першому ж занятті, 
яке вів Майстер, Довженко говорив про Каховку, звідки щойно повернувся, 
«про будівників і птахів, бульдозери і велику воду. Довженко говорив про ко-
мунізм. Комунізм – був його любов’ю і надією». А ще говорив «про світогляд. 
Про науку мислення, про почуття, народи, час. Він був зачарований. Він був у 
полоні Каховки, її людей, повітря, Дніпра, грандіозного наступу на посушли-
ві степи. Його душа, його талант, фантазія належали великому перетворенню 
Півдня України. Каховка повернула Довженкові молодість».

410 Віктор Іванов. Садівничий. Полум’яне життя. Спогади про Олександра До-
вженка. Київ, 1973. С. 401–403.
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Учитель мав звичку запрошувати учнів до себе додому, на Можайську 
(нині це Кутузовський проспект), в оту саму квартиру на другому поверсі, 
«над булочною». Вінграновського одразу ж запрошено в гості. І в яку компа-
нію! Суцільні тобі знаменитості – Дмитро Шостакович, Іван Козловський, 
Віктор Шкловський, Борис Ліванов, турецький класик, поет Назим Хікмет…

«Але що найголовніше мені сподобалось у квартирі Довженка – це теле-
візор. Біля телевізора Довженко мене й посадив…». Деталь, про яку, здається, 
не згадує жоден мемуарист. І точний психологічний штрих: для двадцятиріч-
ного хлопця телевізор тоді, у 55-му, – цікавіший від Шостаковича... «Йшла 
розмова про нашумілий роман Дудінцева [«Не хлебом единым». – С. Т.]. По-
тім Довженко почав розповідати про якусь нову українську повість (то була 
«Рідна сторона» Василя Земляка», про уявну дамбу через Берингову прото-
ку). Враз запитав мене, чи не пишу я віршів» 411. 

Деякі деталі підтверджуються спогадами Віктора Іванова: «В його кімна-
ті побачив нові книжки українських авторів: Олександр Петрович стежив за 
українською літературою і часто відвідував магазин “Украинская книга” на 
Арбаті.

– Читали? – він показав мені книгу. На обкладинці значилося: “В. Земляк. 
Рідна сторона. Київ”.

– Не читав.
– Візьміть і обов’язково прочитайте. З’явився гарний письменник з до-

брими почуттями...» 412.
Василь Земляк (1923–1977) пізніше, уже в 60-ті, прийде в кіно. Деякий 

час навіть працюватиме головним редактором кіностудії імені О. Довженка. 
Ряд його повістей і сценаріїв буде екранізовано («Новели Красного дому», 
1963, «Дочка Стратіона», 1964, «На Київському напрямку», 1967 та ін.). Най-
відомішою стрічкою за творами Земляка є «Вавілон ХХ» (за романом «Ле-
бедина зграя»), 1979 року поставлений Іваном Миколайчуком. Вочевидь, 
імпонував Довженкові як стилем, так і світоглядом – ще один потенційний 
«підшефний».

Інший український парубок, Володимир Денисенко (1930–1984), хоч і 
навчався в Київському театральному, одначе незрідка навідував Довженка в 
Москві. У близькому майбутньому – один з найвідоміших київських режисе-
рів («Роман і Франческа», 1960, «Сон», 1964, «Совість», 1968, «Женці», 1978, 
«Високий перевал», 1982 та ін.). До речі, чимало працював з Василем Земля-
ком. Автор спогадів про Довженка. Одного разу запитав його, «чи повинен 
режисер якоюсь мірою бути письменником.

– Ні. Не обов’язково. Але режисер повинен бути автором своїх фільмів, 
а не інтерпретатором чужих, часом не властивих йому думок, як це роблять 
ремісники. Люди, у яких немає фантазії, – бідні люди. Режисер повинен пи-
сати. На курс я приймаю лише тих, хто вміє висловлюватись на папері. За-
писуйте побачене. Пишіть. Кожного разу, коли сідаю до столу, я відчуваю, як 
важко висловитись... Пишіть. Але не літературу, не театральну драму. Запи-
суйте побачений фільм».

411 Вінграновський М. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1986. С. 451–455.
412 Іванов В. Садівничий. С. 402.
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І ставив у приклад роботи молодих, де не було ні театральності, ні літера-
турності – майже неодмінної якості кіно (не тільки радянського) 1940-х та 
початку 50-х років. «Подивіться “Лурджа Магдани” – диплом грузинських 
студентів Абуладзе і Чхеїдзе. Справжній кінематограф. Проаналізуйте “Білу 
гриву” Ляморіса. Чисте кіно. Ніякої літератури. Прочитайте мою “Повість 
полум’яних літ”. Було це в 1955 році».

Довженко, як бачимо, точно читав карту тодішнього кіно. Тенгіз Абуладзе, 
скажімо, стане одним із класиків світового кіно. 1967 року поставить один 
з наймагічніших своїх фільмів, «Моління», разом з оператором української 
школи Олександром Антипенком. Висока література, поезія грузинського 
класика Важа Пшавели, здобуде тут гармонійне кінематографічне втілення. 
Переміни в кіно починалися по-справжньому – зокрема, за кілька літ наро-
диться французька «нова хвиля»...

Саме тоді справа видання першої книги Довженка в Києві почала вима-
льовуватись як щось реальне. З українського боку допомагав Юрій Смолич – 
навіть упорядкування взяв на себе та й редагувати заходився. Митця те ра-
дувало. Олексій Мішурін пригадував, як в один із приїздів (точної дати не 
вказано, очевидно, 1954 р.) Довженко попросив його зробити послугу. Зате-
лефонував, «заявив о его желании, чтобы я присутствовал в день его второго 
рождения <…>. Я не узнал его: подтянутый, помолодевший, сияющий. На се-
ром лацкане пиджака гордо сияли орден Ленина и лауреатский значок <…>.

– У меня сегодня большой день, – сказал он, удобно усаживаясь рядом. 
Я еду утверждать свою книгу.

– Какую? – невольно вырвалось у меня.
– Он посмотрел на меня с видом “а, ничего же вы не понимаете”, и про-

шептал: – Мою первую книгу».
Довженко приїхав у якийсь заклад і мемуаристові довелося доволі довго 

очікувати на нього. «Наконец двери открылись, в них появился Довженко. 
Осанку его как ветром сдуло. Минутку помедлив, почему-то не решаясь идти 
ко мне, но потом все же подошел, молча открыл дверцу машины, бросил пал-
ку и папку на заднее сидение и грузно сел. Он был мрачен и нервно кривил 
губы. Я почувствовал что-то недоброе, еле из себя выдавил:

– Куда поедем?
– Куда хотите, – буркнул он, но потом тяжело вздохнув, повторил уже 

более мягко, примирительно: “Куда хотите, Алеша”.
Я направился к его любимому обуховскому лугу. Долго ехали молча, 

и когда поравнялись с ним, зная, что он захочет сойти, я сбавил ход. Вдруг 
я услышал какое-то странное всхлипывание. Я мельком взглянул на него и 
не поверил своим глазам: он плакал... Растерявшись, я подрулил к обочине, 
остановил машину. Довженко рыдал. Он рыдал, всхлипывая, как ребенок, ко-
торого несправедливо обидели, отняв у него любимую игрушку. Не зная, что 
мне делать, я бесшумно выскользнул из машины...». 

За якийсь час, уже повертаючись до Києва, Довженко пояснив: «Вы пред-
ставляете, этот мерзавец меня не принял. Посидел я в приемной больше часа, 
а он, через заднюю дверь, ушел, или сделал вид, что ушел» 413.

413 Алексей Мишурин. Пламенное сердце. Машинопись. С. 147–150.
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Мемуарист не називає ймення. Одначе ж у Довженковому листі до ми-
коли Охлопкова від 20 серпня 1954 року читаємо: «Я договорился еще в 
прошлом году с издательством “Советский писатель” в Москве об издании 
книги-сборника моих сценариев. Признаться, мне очень хотелось издать ее 
одновременно и на украинском языке, поскольку большинство сценариев я 
писал по-украински, да и приличие требует этого. Так вот здесь у меня не бу-
дет книги: секретарь ЦК т. Назаренко, у которого это дело застопорилось, мне 
отказал в приеме. Мне невесело. Я пережил чувства унижения и печали» 414.

Отакі «літературні сюжети» траплялися з великим митцем... 

ТЕАТРАЛЬЩИНА В КІНО. СПРОБИ ПРОТИСТОЯННЯ

Що то за людина, яка так тяжко образила Довженка? Іноді варто називати 
й антигероїв... Іван Назаренко, за походженням селянин з Полтавщини, на-
вчався в інституті червоної професури, на початку війни – комісар, згодом 
командир дивізії народного ополчення, а з 1942 року – на партійній роботі. 
У 1946–1947 та 1949–1956 роках працював секретарем ЦК Компартії Укра-
їни. Упродовж 1956–1974 років – директор Інституту партії при ЦК КПУ. 
Автор праць із філософії та історії партії. Лауреат Ленінської премії (1964) 
за книгу «Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди 
Т. Г. Шевченка» 415. Видатний, виходить так, шевченкознавець – за партійно-
чиновничими мірками, звичайно. 

Зрозуміло, команда «не пущать» Довженка зберігала чинність і 1954 року. 
Одначе можна було хоча би зовні, напозір зберігати добропорядність стилю 
поводження з «холопами». Не трималися й того. Та й якби тільки це...

«Власне кажучи, – записував О. Довженко до “Щоденника” 28 вересня 
1952 року, – українські письменники вже увійшли в суперечність з усім іс-
нуючим станом справ у державі. На їхньому боці лише формальна буква Кон-
ституції Великого Сталіна. Але Центральний Комітет партії України та Уряд 
говорить і видає свій офіціоз лише російською мовою і викладання у вузах 
та десятилітках міст [тобто міських середніх школах. – С. Т. ] ведеться також 
російською. Таким чином, або треба переходити всьому культурному процесу 
зверху донизу на українську мову, або бути послідовним і кінчати українську 
літературу і не ставити письменників у жахливе, незавидне, складне стано-
вище, яке не має собі подібного, мабуть, у всьому світі, в жодного народу, що 
поважає себе, і уряду, що поважає свій народ».

Одначе ж повага виявляється в отакий-от спосіб, як у випадку з візитом 
до Назаренка. У Києві, в Україні якісь особливі чиновники, пани і підпанки – 
вони ставляться до тих, хто перебуває нижче на уявних щаблях, з особливим 
цинізмом і зверхністю. А це у свою чергу позначається на моральному кліматі 
суспільства загалом. Письменницьке середовище аж ніяк не є винятком.

414 Дніпро. 1994. № 9–10. С. 72.
415 Українська радянська енциклопедія. Київ, 1982. Т. 7. С. 208–209. 
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У листопаді 1954 року О. Довженко побував на з’їзді українських пись-
менників. «Все, що я бачив і чув “навколо” з’їзду, – занотовує митець у 
“Щоденнику” 4 листопада, – справило на мене гнітюче враження. Взаємна 
ненависть, нещирість, замкненість. Над усім возвишається “позлащенная по-
средственность” навколо Євдокимовича [Олександра Корнійчука. – С. Т.]. Ні 
одної проблеми. Ні одного аналізу літературної сучасності. Все, як у ваті. Ве-
ликою “історичною заслугою” Любомира Дмитерка і подією з’їзду в цілому 
була легенька критика творів Євдокимовича і то, кажуть, погоджена наперед 
з самою високою критикованою особою».

У доповіді Л. Дмитерка «Українська радянська драматургія і кінемато-
графія» справді несподівано покритиковано зазвичай «недоторканного» го-
ловного драматурга України – у його п’єсі «Крила» віднайдено недохопи: не 
зовсім конкретно названі причини життєвих складнощів, а «громадський і 
особистий конфлікт не поєднані між собою, існують окремо». О. Довженко 
був згаданий теж – як автор «кращих творів української радянської кінемато-
графії» – «Землі» та «Арсеналу» 416.

Відзначивши факт якоїсь брудної гри навколо нього, О. Довженко видає 
доволі звичний для нього пасаж: «Як гидко. І це в Спілці письменників на 
початку великої доби будування комунізму» (4 листопада 1954 р.). Словом, 
не збулися надії на те, що після війни в літературу ввійде молоде покоління 
письменників і створить у ній нову атмосферу. Із цими, що є, комунізму не 
побудуєш. А в те, що подібне таки відбудеться, режисер не сумнівається – хоч 
би там що. Вочевидь, тому, що сам належав до категорії митців, про яких на-
писав колись: «Художники так багато зробили для церкви епохи Ренесансу, 
що навіть нечестиве життя пап і кардиналів не змогло розхитати в народі віри 
в бога» (9 червня 1944 р.). Навколо стільки «нечестивих», особливо ж серед 
«пап», одначе... І чи не митці на кшталт Довженка (недарма ж досі на нього 
посилаються як на авторитетного свідка «правильності» комунізму) поряту-
вали «комуністичного бога», до сьогодні зберігши віру багатьох людей, що 
воно таки було не зле вигадано й почасти навіть зроблено. Якби ж тільки не 
проклятущі «кардинали» від більшовизму...

На відміну від українського, на всесоюзному письменницькому з’їзді, 
у Москві (кінець грудня 1954 р.), О. Довженко був не непроханим гостем, 
а активним учасником, більше того – його виступ став фактичною співдо-
повіддю щодо проблеми «Письменник і кіно в світлі вимог сучасності». 
З основною ж виступив Сергій Герасимов. О. Довженко наголосив – і тоді 
це виглядало чимось доволі несподіваним – на «філософській сутності» 
природи кіномистецтва. А далі почав говорити і зовсім неочікуване. «Як 
відомо, – заявив він, – з висловлювань найвидатніших учених, в найближ-
чі сорок п’ять років, тобто до двохтисячного року, людство обслідує всю 
твердь сонячної системи, яка в багато разів більша від тверді земної кулі». 
І людство «розв’яже це завдання тому, що справді у вік атомної енергії на-
став час зробити це. І за життя чи не половини нас, а може, і всіх, це завдан-
ня буде розв’язано.

416 Третій з’їзд Радянських письменників України. Доповіді. Резолюція. Київ : 
Радянський письменник, 1955. С. 80–81, 83.
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Що ж перенесе нас в інші світи, на інші планети? Що розширить наш ду-
ховний світ, наше пізнання до справді фантастичних розмірів? – Кінемато-
графія».

Відтак промовець закликав письменників звернути особливу увагу на 
кіно і його невичерпні можливості осягнення сьогодення й майбутнього: «Кі-
номистецтво треба любити всім і йти йому назустріч.

Я закликаю: хай кіносценарій на найближчі роки стане для нас головним 
дослідним полем почуття нового в літературі. Це організує наші творчі, ро-
зумові, часом хаотичні, часом традиційні лави. Ми станемо лаконічні, і від 
багатотомних і товстих романів почнемо, можливо, повертатися до лаконізму 
Маяковського і Пушкіна».

Великі поети згадані не всує. Бо далі – про подібність поезії та кіно. 
«Кіно – це пластичне, найбільш образне, поетичне бачення. Адже й поезія – 
це теж своєрідна проза, з якої викреслені всі зайві слова...». Як доказ – цитата 
з твору Олександра Пушкіна:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движения быстры. Он прекрасен...

Запитання до залу: «Чим не сценарій?». Отже, гасло: слід концентрувати, 
стискати думку, а не «растекаться по древу», як це траплялося, зазвичай, у то-
дішній літературі, сценарній зокрема. «Не пригнічуйте режисерів надміром 
слів, з якими ви не звикли боротися. Залиште режисерам тільки найпотріб-
ніші слова. Хай герої кінофільмів бодай хвилечку помовчать – для музики і 
для паузи. Хіба тиша не промовляє часом більше за всякі слова? Тиша праці, 
гармонійно злагодженої. Тиша простору. Тиша патетична або тиша лірична. 
Тиша спокою. Тиша споглядання, самоспоглядання. Тиша мислення, твор-
чості, тиша наслідку. Тиша глибинного душевного стану, роздуму...» Такий 
собі каталог тиш.

Заклик знівелювати сакральність слова, позбавити його владного пре-
столу – міфоборчий за суттю своєю. Українське кіно відгукнеться на нього 
за десять літ потому. У фільмах Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка, Леоніда 
Осики, які й почали стискати кінопростір та кіночас, аби знову, як у класичні 
1920-ті роки, слово дорівнялося жесту чи бігу коня, чи кольоровому удару – 
не претендуючи на лідерство або будь-яку осібність. Пригадаймо, скажімо, 
новелу «Самотність» у «Тінях забутих предків» – після смерті коханої світ 
утрачає для героя сенс, він відмовляється від контакту з ним. Мовчить, і тіль-
ки за кадром хор жіночих голосів (не акторських, ні), на кшталт античного 
хору, оповідає про трагедію Івана Палійчука. 

А мовчання діда в Іллєнковій «Криниці для спраглих» (1965)... Яка, до 
речі, за драматургійною конструкцією (сценаристом був молодий тоді поет 
Іван Драч), за світоглядним ракурсом нагадує «Поему про море». Старий 
батько телеграмами скликає дітей до рідної хати – ніби на власний похорон. 
А насправді на похорон малої своєї вітчизни – бо ж село загибає в пісках, що 
наступають зусібіч. Тільки тут люди не мають того, що було в Довженкових 
героїв, – віри в пришестя, народження нового життя. Віра, а з нею разом і 
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слово (сакральне Слово), утрачають історичну перспективу – життя тут ру-
хається по колу, щоразу вертаючи у висхідну точку.

У «Камінному хресті» (1968) Леоніда Осики, за новелами Василя Сте-
фаника і драматургією Івана Драча, покутський селянин Іван Дідух так само 
скликає людей, своїх односельців, аби попрощатися. Бо не має снаги більше 
боротися за власне існування на скупій кам’янистій земельці, такій нещедрій 
на врожаї. Разом із сім’єю він їде до Канади в пошуках кращої долі. А по суті – 
на той світ, у могилу. Бо цей, тільки цей є милим серцю, до цього пагорбу 
прикипів душею навіки... Тільки скінчилося – гине патріархальний, такий 
красивий у побуті й обряді, спосіб життя, і зачинається інший. Отак воно, 
а решта – мовчання... Тиша, безсловесна й скорботна, багато в чому визначає 
фільми Українського поетичного кіно «шістдесятників». Ішлося-бо про старт 
України й українців у нову епоху, з неясними, примарними перспективами на 
виживання, збереження самості й самостояння.

Одначе тоді, у 1954 році, О. Довженко говорить про засилля в кіно «пишної 
театральщини», «зовнішньої пишноти», «владу оперних гримерів, костюмерів, 
від яких не визволилися й досі». Парадокс – за кілька літ його самого будуть 
звинувачувати в чомусь подібному: у «Поемі про море» реальність тане в пиш-
ноті слів і надмірності жестів... Та нині він, Довженко, зазначає про ігнорування 
«багатющих можливостей кіномови», про те, що кінематографісти часто-густо 
є простими ілюстраторами заходів партії. «Ми не прагнемо видовищності, шу-
кання нових форм, новаторства – цієї першої потреби людської уяви». 

Та й узагалі, «драматургія, поезія, пристрасність поступилися місцем ре-
тельному редагуванню, субординації. Битви часом замінювалися маневрами, 
характери і образи – посадами. Ми почали забувати, що в сценаріях, а також 
у фільмах повинна весь час виразно відчуватися художня атмосфера, відсут-
ність якої ніщо не може змінити: ні начальницькі інтонації героїв, ні їх хвас-
тання майбутнім. Без трепету людських почуттів фільм мертвий, як планета 
без атмосфери».

Далі режисер вів мову про збіднений, примітивний, ходульний показ лю-
бові, любовних почуттів у кіно. Звідки, звертався митець до письменницького 
загалу, «у нас цей убогий антинародний стиль показу любові на екрані? Що 
це за знущання з кращих почуттів синів і дочок народу?» Замість них – «кіно-
схеми, вигадані у кабінетах редакторів». І це складова більшої проблеми. Бо 
«керовані хибними мотивами, ми всі, за винятком хіба що одного Шолохова, 
вилучили зі своєї творчої палітри страждання, забувши, що воно є такою ж 
величезною достовірністю буття, як щастя і радість. Ми замінили його чи-
мось на кшталт подолання труднощів». 

І на доказ того чи не найвиразніший фрагмент Довженкового виступу: 
«Я вірю в перемогу братерства народів, вірю в торжество комунізму, та коли 
при першому польоті на Марс мій улюблений брат чи син загине десь у світо-
вому просторі, я нікому не скажу, що переборюю труднощі його втрати. Я ска-
жу, що я страждаю. Я прокляну небесні простори і буду плакати ночами в сво-
їм саду, заглушаючи шапкою ридання, щоб не сполохати соловейка з квітучої 
вишні, під якою цілуватимуться закохані». Звичний, постійний у Довженка 
мотив: нове несе в собі страждання, виразніше на фоні споконвічної краси 
патріархального побуту («Cадок вишневий коло хати»)...
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Насамкінець – ще раз про красу. «Товариші письменники! Вимагайте від 
своїх режисерів показу краси радянського народу, народу російського і зокре-
ма росіянки. Краса почала зникати з екрана. Російський народ красивіший, 
ніж ми його зображаємо на екрані. <…> Я пам’ятаю, деякі естетствуючі кіно-
діячі гнали з екрана красу юних синів і дочок народу, як нібито непотрібну 
“красивість”, вважаючи, що дочки робітників і селян повинні бути простіши-
ми, грубішими. В цьому нехтуванні юністю і красою народу криється непова-
га до його гідності. Під виглядом буцімто життєвої правди завдається тяжкої 
шкоди можливості бачити прекрасне в народі. Більше юності в мистецтві, 
більше чарівності душевної і фізичної».

По суті, маніфест, що закликав до радикальних змін у кіно, які й настали 
невдовзі, отримавши назву – «кінематограф відлиги». Основне в пафосі ви-
ступу – скинути вериги заскорузлих драматургічних схем, повернути втра-
чену якість відтворюваного живого життя й живих почуттів. Те, що, власне, 
і вабило в кращих фільмах самого режисера покоління, яке входитиме в кіно 
на початку 1960-х років. Зацитуймо ще раз Андрія Тарковського: «Довженко 
пояснив мені, що фільм не замикається параметрами схем і рецептами, а та-
кий же складний, як саме життя. І, як саме життя, простий...». Це, власне, 
і стало формулою нового кіно.

У виступі митця був ще один – моральний – урок: на захист Сергія Ей-
зенштейна. «Художня совість, – сказав він, – не дозволяє мені погодитися з 
твердженням співдоповідача С. Герасимова, що буцімто Ейзенштейн з його 
хибними теоріями був колись винуватцем багатьох наших помилок. <…> 
Мені здається, що про митців, особливо про тих, які пішли з життя [Ейзенш-
тейн помер 1948 року. – С. Т.], слід судити з того, в чому вони мали успіх, а не з 
того, в чому вони зазнали невдачі. <…> В авангарді завжди було і буде важко. 
Ейзенштейн був великим бійцем нашого кіноавангарду. Він пізнав щастя пе-
ремог, тернистий шлях шукань і згубну гіркоту терпкого трунку з чаші Івана 
Грозного, до якої навряд чи треба було йому доторкатися. Як людина, він за-
вжди був більшим за свої фільми» 417. 

Роботу Всесоюзного письменницького з’їзду О. Довженко оцінив зі зна-
ком «мінус» – як «нехудожню прозу».

«Дванадцять днів [так, стільки тривали тоді подібні “наради”. – С. Т.]. 
Урочисте відкриття в Кремлі. Скучні мертві доповіді, особливо духовно ли-
сого Герасімова по кінодраматургії. Багато виступів. Промови писані. Всі го-
ворили, уткнувшись носом у написані свої слова. Промовець окремо, аудито-
рія окремо.

Мій виступ народ сприйняв прекрасно. Не вподобавсь я тільки моєму 
другу Фадєєву і його родичу і двійнику Герасімову».

Позитивне враження лишень одне:
«Був цікавий, чесний виступ Шолохова. Се був єдиний виступ пись-

менника руського народу, митця, який сміливо здер позолоту з розбеще-
ної мільйонами літературної верхівки. Ой, як же озброїлись проти нього 
мільйонери. Як зашуміли! В які благородні позиції стали єдиним фронтом 
високої пихи президії» («Щоденникові записи», 27 грудня 1954 р.). Було, 

417 Довженко О. Твори у п’яти томах. Т. 4. С. 258–266.
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було за що не любити тодішню літературну братію, особливо ж тих, хто і 
справді отримував колосальні гонорари за вірну службу політичному ре-
жиму. А Довженко... Солнцева свідчила: навіть поховати його було ні за що. 
Відтак «хоронили за государственный счет из-за отсутствия денег в нашем 
доме» 418 .

Двотисячний рік зринув у виступі, вочевидь, не випадково. За два місяці 
до того, 28 жовтня 1954 року, О. Довженко записав у «Щоденнику»: 

«Я подумав недавно: п’єса моя “Потомки запорожців” не буде поставлена 
зараз. Її не пустять ні зверху, ні знизу. Глядач мій не народився. Він народить-
ся десь у двотисячному році». О. Довженко вмів примусити себе вірити – на-
віть у грядущого читача чи глядача. 

Тільки ж він хотів ще, аби читач той був, окрім усіх інших, український. 
А справа з виданням книги в Києві майже не просувалася, – мабуть, тому, що 
не було на те «височайшої» волі. Одначе й менші світу цього не надто вітали 
Довженкову появу в Україні. «На превеликий сум і жаль, коли оглянутись 
назад, на пройдене життя, треба визнати, що все, що зазнав я кращого у своє-
му творчому житті і в своєму навіть становищі, все я зазнав у Москві посеред 
руського, а не вкраїнського суспільства. Од своїх я знав здебільшого образи і 
провінціальну дику зневагу». Це написано ще 3 грудня 1943 року, та багато в 
чому подібний стан речей зберігався і в 1950-х роках.

І все-таки з’являлися інші люди. Скажімо, Олександр Підсуха, який ре-
дагував журнал «Дніпро» й видрукував у ньому «Зачаровану Десну». Йому 
довіряла Ю. Солнцева, допускаючи до архівів (таких було небагато), – то ж 
і не дивно, що саме він стане упорядником Довженкових творів у виданій 
1990 року книзі «Україна в огні. Кіноповість. Щоденник». Старався і Юрій 
Смолич – попри те, рукопис книги лишався у видавничих схронах. О. До-
вженко втрачав віру. У лютому 1956 року писав Ю. Смоличеві: «З України 
ні слуху, ні духу... Юрій, пробач за прозаїчне звертання до тебе. Мені не ви-
слали аванс і нічого не сповістили. Се вже починає морально пригноблюва-
ти мене. Діло вже і не в грошах. Може, там трапилось що? Я починаю вже 
сприймати все, що посилає Київ, як біль. Узнай, прошу тебе, і сповісти мені 
одверто...».

Тільки в жовтні 1956 року, майже за місяць до смерті, О. Довженко отри-
мав з Києва, видавництва «Радянський письменник», верстку книги – фак-
тично першої, хоча під час війни й виходили маленькі, брошуркового обся-
гу, книжечки з оповіданнями. «Отже, діло, здається, наближається до свого 
благополучного завершення, – писав митець Смоличу. – Я матиму книжку 
аркушів на тридцять п’ять!.. Сумно мені, друже. Так мало написати, в таку 
добу, так змарнувати час по волі неуків, діляг, кон’юнктурників...» 419. Книга 
вийшла вже після Довженкової смерті, у 1957 році...

У жовтні 1956 року трапилася ще одна приємна подія. О. Довженко отри-
мав від керівника Французької синематеки, уже знаменитого тоді архіву, 
Анрі Ланглуа запрошення до Парижа. Ішлося про акцію з ушанування най-

418 Радуга. 1997. № 2. С. 152.
419 Смолич Ю. Розповідь про неспокій. Київ : Радянський письменник, 1968. 

С. 176–177.
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видатніших кінематографістів світу – Чарлі Чапліна, Еріха фон Штрогейма, 
Луїса Бунюеля, Роберто Росселіні. «Більшість з них погодилися приїхати 
до Парижа, – писалося в запрошенні. – Що ж до Радянського Союзу, “Сине-
матек Франсез” вирішив обрати Вас, тому що Ви розглядаєтесь у Франції 
як найбільший майстер нашої доби, а окрім того, після смерті Ейзенштейна, 
Пудовкіна і Дзиги Вертова, Ви також єдиний репрезентатор групи великих 
основоположників, які роблять славу радянського кінематографа».

Востаннє О. Довженко виїздив за кордон 1930 року, побувавши тоді і в 
Парижі. Потім – жодного разу. 29 жовтня 1956 року режисер відповів А. Лан-
глуа: він звичайно ж приїде, разом з дружиною Юлією Солнцевою. Пошану-
вання у Франції мало відбутися з 2 по 6 грудня. Напередодні поїздки серце 
Довженка зупинилося... 

Збіг обставин? Знаючи про стан здоров’я О. Довженка, важко припускати 
щось інше. Хоча Довженків племінник Тарас Дудко вважав, що саме неба-
жання випускати митця за кордон (що б він там сказав, як повівся?) могло 
спричинити певні дії спецорганів. За такого здоров’я не треба докладати осо-
бливих зусиль... Хоча навряд чи ця версія коли-небудь може якимось чином 
підтвердитися. 

ДОВЖЕНКО І ПОКОЛІННЯ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

Ідеться про покоління, яке ввійшло в літературу та мистецтво вже після 
смерті Олександра Довженка, але засвоїло його уроки. Мовиться передусім 
про безпосередніх Довженкових учнів із майстерні, набраної ним 1955 року 
у ВДІКу. 

Першою варто пригадати Ларису Шепітько, львів’янку, яка зробила 
кар’єру як російський режисер. Її найвідоміша й найдовершеніша робота 
«Сходження» («Восхождение») (1977) водночас є і найближчою до філо-
софії творчості її вчителя, його світогляду. А Довженко, як відомо, не вчив 
ремеслу, професії як такої. Вважав, що в основі такого заняття, як режисура, 
є світогляд – його відсутність чи недоформованість не дозволяють режисеру 
стати повноцінним автором. Він може бути яким завгодно визначним профе-
сіоналом, одначе є лише транслятором, у кращому разі, чужих ідей. 

«Сходження» – це парний портрет двох типів особистості. Двоє білорусь-
ких партизанів потрапляють у полон до німців і поводяться діаметрально 
протилежно. Один виявляє в собі месіанські нахили: повне презирство до бі-
ологічної іпостасі людського життя, готовність принести в жертву своє життя 
заради ідеї… Не випадково ближче до фіналу цей персонаж асоціюється із 
Христом опісля сходження на свою Голгофу. Цілком у дусі «Арсеналу» чи 
«Землі», чий центральний персонаж виявляє в собі ознаки більшовицького 
місіонера, а чи й месії. 

Роллана Сергієнка так само можна зарахувати до школи О. Довженка – 
насамперед його документальні стрічки. Скажімо, цикл стрічок, присвячених 
урокам катастрофи на Чорнобильській АЕС. Погибельність деяких сюжетів 
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розвитку сучасної цивілізації, які руйнують природну сферу життя людства: 
це не повторення певних світоглядних установок учителя, це радше їх розви-
ток у проблемному річищі. 

Ні Іван Драч, ні Юрій Іллєнко не навчалися в О Довженка, одначе їхній 
фільм «Криниця для спраглих» (1965) за своєю філософією тяжіє до «Землі». 
У тому сенсі, що концептуальний каркас стрічки відданий темі природи та її 
стосунків з людиною, яка втрачає зв’язок з тією природою. Якщо «Земля» 
означила початок процесу руйнування таких зв’язків, то «Криниця…» симво-
лізує їх драматичний розрив. Підсумком цього є виснаження самої природи й 
порух людини до Апокаліпсису. 

Не навчався в О. Довженка й Андрєй Тарковський, однак саме він був од-
ним з найбільших поклонників поетики ранніх Довженкових стрічок. В од-
ному зі своїх інтерв’ю режисер стверджував: Довженко «мені найближчий, 
оскільки він як ніхто відчував природу… Його концепція одухотворення, 
боготворіння природи, його пантеїзм мені близькі. Довженко, мабуть, був 
єдиним із режисерів, який не відривав кінозображення від атмосфери самої 
землі, її життя. Для усіх інших це середовище. І він почував себе внутрішньо 
пов’язаним з життям природи» 420. Справді, досить пригадати лишень кілька 
кадрів із фільмів Тарковського «Іванове дитинство» та «Андрєй Рубльов», 
щоби зрозуміти ступінь захопленості екранною філософією і пластикою До-
вженкових картин.

А колись, відповідаючи на запитання анкети журналу «Искусство кино» 
щодо ставлення до творчої спадщини Довженка, Тарковський наголосив на 
тому, що український режисер був чи не єдиним, хто боровся зі схематизмом 
драматургії та характерів «в ім’я створення гармонії душ своїх героїв і пока-
зу їхнього зв’язку з природою». А ще, наголосив Тарковський, за умов, коли 
національне, у найвищому розумінні, мистецтво перебуває в небезпеці, До-
вженко є справді українським режисером, продовжувачем традицій Гоголя і 
Шевченка.

З останньою тезою був, вочевидь, солідарний Микола Вінграновський – 
і як поет літературний, і як поет кінематографічний. Починаючи від ролі 
Івана Орлюка у фільмі «Повість полум’яних літ», своїх віршів (зокрема тих, 
що присвячено Довженкові) і до своїх же фільмів. Серед останніх – доку-
ментальна, сказати б, екранізація «Щоденникових записів» О. Довженка. 

Отар Іоселіані у своїх висловлюваннях про Учителя менш послідовний. 
Одначе ж визнавав: О. Довженко навчав студентів пошуків своєї філософії 
буття. У ранніх фільмах О. Іоселіані «Жив співучий дрозд» та «Пастораль» 
(особливо в другій) явлена певна близькість до світу Довженкових фільмів – 
через особливу природність у відтворенні середовищ та існування актора в 
кадрі: справжня суголосність!

Про Сергія Параджанова вже згадувалося в іншому розділі книжки. Для 
нього О. Довженко був носієм харизми генія, потайних енергетик, які дозво-
ляють відтворити архітектуру спектаклю людського життя.

Є чимало наскрізних ліній у сучасному українському (хоча й не тільки 
в ньому) кіно, які характеризують впливи Довженкової творчості. Скажімо, 

420 Цит. за: URL : http://tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Noyger.html.
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фільми Михайла Іллєнка – досить пригадати «Фучжоу» (1993) і «Толоку» 
(2019) з їх дивовижним сплавом ігрового й органічно-природного… 

Літературознавець Михайло Наєнко у своїй розвідці «Три уроки шістде-
сятництва» стверджує: саме Довженко стояв біля джерел руху покоління, на-
родженого в епоху війн і катастроф. Пошук засобів протистояння ентропії, 
розсіювання енергії людства в часопросторі без урахування потреб самого 
людства змусило повоєнне покоління шукати засоби конденсації енергій – 
передусім через механізми культури. 

Отже, механізм перший – від Довженка. Порятунок нації (а ймовір-
ність її загибелі в сучасному світі, на жаль, тільки підвищується) у фор-
муванні і зміцненні міфологічних образів – як архаїчних, так і модерних, 
оскільки саме міфи виконують стабілізаційну роль у житті різнорівневих 
людських угрупувань. Окрім того, мова міфу є зрозумілою для багатьох 
інших націй та етносів. Це, зокрема, обумовило впливовість ранніх фільмів 
О. Довженка. 

Механізм другий. Його характеризує Тарковський, коли говорить про 
Довженків пантеїзм, його особливі стосунки з Природою. За умов наступу 
техніки, технологій, протиставлення Культури й Цивілізації, саме діалог із 
Природою дозволяє стабілізувати культурні процеси. 

Механізм третій. Він полягає у формуванні особистісних образів, їх ствер-
дженні і трасляції в поле соціокультурних процесів. Ці образи мають проти-
стояти усередненню й обезличенню, які створюють основу тоталітарних сус-
пільств.

Механізм четвертий. Митці мають дистанціюватися від влади й водночас 
знаходити можливості для впливу на неї – передусім через створення відпо-
відних громадських інституцій і потужних мистецьких імен та явищ.

Зрозуміла річ, це лише деякі імена й деякі висновки щодо спадщини 
О. Довженка та її впливовості на інші покоління й мистецькі еліти. 

P. S. Отар Іоселіані про О. Довженка. «Його наснагою був процес життя. 
А я, молодий студент, часто-густо був цим розчарований <…>. 

Довженко примушував кожного з нас садити дерева навколо споруди 
ВДІКу. Для нього дерево було джерелом тіні, приносило плоди, вособлю-
вало собою майбутнє: це було замкнене поле його думки. Він був трохи ек-
зальтованим, як і його співвітчизники-українці. Щоб зрозуміти це, досить 
прочитати Гоголя – недаремно Довженко плекав надію екранізувати “Тара-
са Бульбу”…

Він справді вважав, що робітники та селяни прийшли до влади, щоб 
створити одічне щастя на всій землі. <…> Він був пораненою в найкращих 
сподіваннях людиною, бо вимріяне загальне щастя ніяк не приходило. До-
вженко не хотів зрозуміти, що режим більше не використовує його талант 
для створення майбутнього, і вважав це помилками представників влади на 
місцях, злісним небажанням того чи того бюрократа, а не вадою системи в 
цілому» 421. 

421 Отар Іоселіані. Навчаючись у Іоселіані. У Кіno-колі / за ред. В. Войтенка. 
Київ : Дух і літера, 2021. С. 64–65.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



368

Один із лідерів шістдесятників, поет й одважний воїн на полі бою за Укра-
їну Василь Стус (1938–1985) адекватно сприйняв мотиви того звернення: як 
рішення великого режисера повернутися до себе. До себе в Україну. До себе у 
дитинний селянський придеснянський космос. Аби душа вирівнялась і впіз-
нала саму себе – знову, як колись!

«Пустіть мене до себе!»… Майбутній бранець мордовських концтаборів 
ніби відчував свою долю і свою смерть. Загинув поза Україною, зберігши 
Україну в собі, себе в собі.

Довженків образ світив і йому посеред пітьми і сліпого відчаю…

Прозаїки, поети, патріоти!
Давно опазурились солов’ї,
одзьобились на нашій Україні.
А як не чути їх? Немає сил.
Столичний гамір заважкий мені.
І хочу вже на затишок, і, може,
на спокій хочеться на придеснянський,
і хочеться на мій селянський край.
Пустіть мене до себе. Поможіть
мені востаннє розтроюдить рану,
побачити Дніпро, води востаннє
у пригірш, із криниці зачерпнуть.
Нехай гризуть днiпровi гострi кручi
моє зболіле серце. Хай гудуть
чернігівські просмолені ліси.
Пустіть мене в просмолене дитинство.
Бо кожну ніч порипують бори,
і ладаном мені живиця пахне,
і дерева, як тіні предковічні,
мене до себе кличуть і зовуть.
Пустіть мене у молодість мою.
Пустіть поглянути. Пустіть хоч краєм,
хоч крихіткою ока ухопить
прогірклу землю. Звіхолили сни
мій день, і ніч мою, й життя прожите.
Пустіть мене до мене. Поможіть
ввібрать в голодні очі край полинний
і заховать на смерть. Пустіть мене –
прозаїки, поети, патріоти.

VI.1964
Василь Стус
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ДІМ І САД ЯК ЕЛЕМЕНТИ ДОВЖЕНКОВОЇ УТОПІЇ

О. Довженко: «У мене нещасливий дім…»

Уже в кінці війни, на початку 1944 року, стало зрозумілим (опісля історії з 
кіноповістю «Україна в огні»), що Олександрові Довженку не дозволять жити 
і працювати в Україні. Він був замкнутий у Москві, у квартирі на Можай-
ському шосе. У сім’ї, що складалася, окрім нього, тільки з жінок. Дружина, 
Юлія Солнцева. Теща, Надія Павлівна Солнцева (вона ж Кірова, за деякими 
іншими свідченнями Юлії Іполитівни; суцільна тобі конспірація). Хатня ро-
бітниця Софія Філіповна… Та ще забрав з Києва матір, Одарку Єрмолаївну. 
Про неї в щоденнику – з безпощадною одвертістю: «Мати у мене. Вона живе 
в моїй кімнаті у мене вже два місяці. І з кожним днем я все більш і більш пе-
реконуюсь, що батько був одним з найбільших мучеників, яких я знав. Світе 
мій, скільки недоброго каламутить стару материнську душу, в якій прірві тем-
ряви і зла плавала вона так довго і незмінно, що так сповнилась ущерть без-
оглядного криводушного егоїзму і фальші». І пригадується розповідь сестри, 
як батько «не раз кидався в нестямі на матір з сокирою чи ножем». І так само 
дитинство – «ота відсутність святої тиші, що позначила нашу хату, і смуток, 
і темне відьомство, і прокльони дітей, і много іншого зла, яким мов притавро-
вані були мої батьки і дід» (запис 11 січня 1944 року) 422. 

Узагалі, дещо зненацька узагальнює Довженко щось цілком «антифе-
міністське», чоловіки в старості нерідко «стають красивими і благородни-
ми. <…> І зовсім інше, скільки я в житті помітив, у жінок. Коли вона пере-
стає бути жінкою і стає бабою, уся обмеженість її, мерзотне скопидомство і 
огидний претенціозний бабський егоїзм, за виключенням рідких виключно 
щасливих натур, пустячкова дріб’язковість і дурість та хіба ще – прожерли-
вість – ось які перли уквітчують старість великої більшості бабів». Напевно, 
«дістало» його хатнє жіноцтво, коли дійшов таких висновків.

А за тим щось і зовсім виболіле: «У мене нещасливий дім. У молодості в 
ньому не лунали дитячі крики, плач і сміх, і зойк. Зараз стіни мого дому лу-
нають крягтінням старушок, стогоном і собачим їхнім гарчанням» (11 січня 
1944 р.).

Так оцінив митець свою захищеність в ситуації, коли над ним нависла за-
гроза, що походила від державних мужів. У «нещасливому домі» важко було 
гоїти рани, важко розраховувати на співчуття та розуміння. Хоча, напевно, 
він дещо загострював, драматизував ситуацію...

А це ще більше посилювало Довженкові бажання повернутися в Украї-
ну – працювати, жити, просто милуватися любими від дитинства краєвида-
ми. Не виходило. Та надії не полишали до самої смерті.

«– Хочу збудувати хату на Україні – де-небудь під Києвом, над Дніпром, – 
сказав мені Олександр Петрович, коли я востаннє бачився з ним (29 жовтня 
1956 року). – Я вже втратив здатність до дії. До кінематографічної дії. Все 

422 Олександр Довженко. Щоденникові записи. С. 315.
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ваблять мене роздуми, авторські відступи, сентенції. Либонь, далася взнаки 
хвороба серця. Мабуть, час мені писати книжки» 423. Нагадує Шевченків план 
облаштування:

Поставлю хату і кімнату,
Садок-райочок насаджу.
Посиджу я і походжу 
В своїй маленькій благодаті.
Та в одині-самотині
В садочку буду спочивати.
Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати,
Давнє-колишній та ясний
Присниться сон мені!...

Ці рядки Тарас Шевченко написав за кілька місяців до смерті в Санкт-
Петербурзі. Як багато римувань у житті двох геніїв... Зі снами включно – що-
денник Довженка рясніє записами сновидінь... Ось тільки Шевченкова мрія 
поселитися над Дніпром виповнилася хоча б у житті посмертному, Довжен-
кові відмовили і в цьому...

10 жовтня 1956-го він написав листа до президії Спілки письменників 
України:

«Вертатись хочу на Вкраїну. Президіє! Допоможи мені житлом: давно ко-
лись його одібрано в мене. Великої квартири мені не треба. Тільки треба мені, 
аби з одного бодай вікна було видно далеко. Щоб я міг бачити Дніпро, і Десну 
десь під обрієм, і рідні чернігівські землі, що так настирливо ночами почали 
маритись мені» 424. 

Що могла відповісти йому Спілка? Що високе начальство, як і раніше, 
несхвально дивиться на перспективи як життя, так і його роботи в Києві? Він 
це знав і без них. Одначе ж могли щось робити... Леонід Череватенко пере-
казував розповідь Олександра Підсухи. 26 листопада 1956-го викликав його 
Микола Бажан і попросив поїхати до Москви, на похорон Довженка. «Ні я, 
ні хто інший не маємо права їхати...» Надто багато гріхів назбиралося перед 
товаришем молодості, надто багато. 

Окрім того, Бажан мав підстави побоюватися Солнцевої. Не пустила ж на 
похорон Івана Пир’єва, тодішнього директора «Мосфільму» 425. Адже той за 
кілька днів до смерті Довженкової повівся по-хамськи.

Квартира, яку було «одібрано» в Києві, розміщується в будинку за адре-
сою: вулиця Карла Лібкнехта (нині Шовковична), 10. Довженко і Солнцева 
жили в ній упродовж 1935–1941 років. У день визволення Києва, 6 листопада 
1943-го, Довженко був там. Трохи пізніше, у щоденнику (запис від 18 грудня 

423 Денисенко В. Щедрість. Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довжен-
ка. Київ, 1973. С. 658.

424 Довженко О. Твори у п’яти томах. Т. 5. С. 384.
425 Солнцева Ю. Последний день Александра Довженко. Дніпро. 1994. № 9–10. 
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1943 р.) він згадуватиме про це так: «Забіг на вул. Лібкнехта до своєї квар-
тири. Забиті двері. Пусто. Дім заміновано. Я був потім у ньому на другий 
день і нічого не знайшов у своїй квартирі і не пізнав її. Вона була пограбована 
вщент. В ній не було буквально ні одної моєї речі. Загинула моя бібліотека, 
яку я збирав коло двадцяти років». Називає й адресу квартири сестри Полі-
ни: вулиця Леніна, 9 (пізніше її сім’я мешкала на вулиці Горького). 

Грабували, вочевидь, під час окупації. Книжки становили цінність, голо-
вним чином як паливний матеріал. Одначе було й інше, уже по вході радян-
ських військ. «Написати главу для оповідання, як ми, звільнивши Київ, за-
бирали для себе квартири у нещасних людей... Як похватали енкаведисти всі 
кращі будинки міста і як Хрущов розпікав за це Бобринського і Добчинсько-
го» («Щоденникові записи», 5 листопада 1943 р.). Без Гоголівських персона-
жів не обійшлося й тут.

Потому Довженко виїхав до Москви, узявши із собою матір. Далі відбу-
лися відомі події, пов’язані з «Україною в огні», які унеможливили як роботу, 
так і проживання в Києві. Відтак про квартиру не йшлося. До речі, дім на 
Лібкнехта / Шовковичній зберігся і в ньому можна було б створити кварти-
ру-музей. Хоча жодних речей, як посвідчив сам Довженко, з тієї квартири не 
вціліло. Описів теж небагато. Хоча вони все ж таки є. До прикладу, Довжен-
ків кабінет на Лібкнехта Суламіф Цибульник відтворює так: «Це була вели-
ка кімната, вся залита сонцем, напівпорожня. Письмовий стіл стояв майже 
посередині, тахта, оббита яскравою жовтою тканиною, і книги. Багато книг. 
Згодом я дізналася, від Юлії Іполитівни, дружини Олександра Петровича, 
що жовтий колір її улюблений – колір сонця, соняшників» 426. 

Доволі яскраві кольори мали бути неодмінно... Скажімо, Олександр 
Мар’ямов згадував, як зустрівся з Довженком на кіностудії десь на почат-
ку 1930-х у його робочій кімнаті. «Стеля й стіни в ній були пофарбовані в 
яскраві кольори – кожна площина по-різному. Одна стіна – оранжева, друга – 
синя, третя – червона... Не пам’ятаю, якого кольору була стеля, але не білого, 
а якогось чистого й теплого тону. В цій кімнаті одразу ставало весело й легко 
на душі. Олександр Петрович сказав, що таке забарвлення допомагає йому 
працювати» 427. 

Московська квартира на Можайському шосе, 36/50 (нині Кутузовський 
проспект, 22) у чомусь вочевидь нагадувала київську. Принаймні робочий 
кабінет. Ось як описує його один із Довженкових учнів, драматург Василь 
Соловйов. «Просторо, світло і... порожньо – таким було моє перше враження, 
коли ми переступили поріг кімнати Олександра Петровича. Скутий несмі-
ливістю, я довго не наважувався оглянутися навкруги, і враження, що світла 
кімната майже порожня, довго не залишало мене. Поступово, однак, я почав 
розглядатися... З’ясувалося, що в кімнаті було все потрібне для життя: пись-
мовий стіл, щоб працювати, тахта, щоб відпочивати, низькі полиці – стелажі 
для книг – все світлого дерева. Відчуття незвичайного простору створювало-
ся тим, що на рівні ока ніщо не захаращувало кімнати, а стіни були світлі... 

426 Цибульник С. Перші уроки. Дніпро. 1994. № 9–10. С. 64.
427 Мар’ямов О. Дороги. Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. 

Київ, 1973. С. 195.
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Кімната була навіть прикрашена. Тут стояли різноманітні куманці та інші 
вироби українських народних художників. Згодом на одній із стін з’явився 
“Бузок” Кончаловського – одного із друзів Олександра Петровича».

Запам’яталися мемуаристу і два вуличні плакати, що рельєфно відобра-
жували Європейську частину СРСР з малюнком лісозахисних смуг – До-
вженко якийсь час захоплювався ідеями захисту полів за допомогою наса-
джень. А ще було в кімнаті колосся гіллястої пшениці. «Показуючи це важке 
колосся, Олександр Петрович казав: “Людині, яка навчить нас вирощувати 
два колоски там, де росте один, буде поставлено золотий пам’ятник”» 428. 

Усіх, хто пригадував помешкання Довженка, єднає відчуття простору 
і високої, хоча й суто прикладної, естетики. Міська квартира вочевидь міс-
тила елементи сільського житла. Простір – теж від селянського дитинства, 
тільки як противага: тому, хто виріс у тісній сільській хаті, хотілося чогось 
об’ємнішого. Хоча відчуття простору створювалося не тільки кількістю ме-
трів житлової площі, а й засобами дизайнерського мистецтва. 

Коли ж Довженко і Солнцева, уже в 1950-х роках, дістали земельну ділян-
ку в Передєлкіно (50–60 км від Москви), то вибудували будинок за власним 
бажанням і власним проєктом. Їхній сусід, літературознавець Віктор Перцов, 
писав, що збудоване мало асоціювалося з поняттям «дачі». «Величезна кімната 
із сволоком [балка, що підтримує стелю, неодмінний атрибут сільської хати. – 
С. Т.] – у цьому архітектурному проекті поєднався спогад про житло селянської 
родини, до якого він звик з раннього дитинства, з потребами сучасника, люди-
ни ХХ ст., – в суворих прямих лініях нового архітектурного стилю.

Основним у цій величезній кімнаті був довгий стіл із стільницею з гар-
но витесаних дощок, нічим не накритий. Стіл блищав чистотою і природною 
свіжістю дерева, стіл кликав до роботи. На одному кінці його, ближче до 
широкої канапи, на якій господар під час розмови часто лежав, нездужаючи 
в останні роки, в суворому порядку розкладались папки з матеріалами, за-
писники, гостро підстругані олівці. Простір під підвіконням не був порожнім, 
він заповнювався книжковими полицями з журналами і книжками, щоб були 
напохваті – і все це в ідеальному порядку. На підвіконнях тіснились глечи-
ки з незвичайними квітами, назви яких я ніяк не міг запам’ятати; на підлозі 
вздовж стін стояли діжки з деревами, що зацвітали рідко і на диво несвоє-
часно. Широке вікно на всю стіну і скляні двері, що вели на терасу, не давали 
деревам і квітам застувати світло» 429. 

Ідеально сплановане житло – таким воно постає у спогадах. Щось, напев-
но, додається, щось трохи вдосконалюється із плином часу. А все ж таки в 
тому інтимному, приватному просторі художник був вільний робити і робив 
те, чого йому хотілося від навколишнього середовища – аби воно стало чи-
мось на кшталт «Міста Сонця», як в утопістів, скажімо. 

Про ті прагнення вдосконалити середовище великого міста сам Довженко 
писав і говорив не раз, так само не раз подавав усілякі проєкти поліпшення 

428 Соловйов В. Жити так – щастя! Полум’яне життя. Спогади про Олександра 
Довженка. С. 615–616.

429 Перцов В. З вулиці Довженка. Полум’яне життя. Спогади про Олександра До-
вженка. С. 665–666.
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планування міст і сіл, чи то окремих будов. У все це він вкладав всю душу... 
Юрій Тимошенко, до прикладу, згадував, як Довженко в один із повоєнних 
років, «побачивши невдалий перший будинок на Хрещатику, так розхвилю-
вався, що йому стало погано із серцем. Він ледве добрався на таксі до своєї 
сестри, у якої зупинявся щоразу, приїжджаючи до Києва» 430. І так у всьому.

Сад є неодмінною складовою ідеального міста. Сад, а не парк, цей витвір 
цивілізації, де все надто розплановано й упорядковано; природа тут зникає 
під гнітом людської волі. Сад же є гармонією, де поєднано стихію природного 
і волю людини до Космосу, на противагу Хаосу. Не випадково Сад – один із 
центральних (а в чомусь і центруючих, магістральних) образів Довженкового 
художнього світу. Як і хата, якій проспівано стільки гімнів і якій, вослід – бо 
ж зникає воно, те старе патріархальне помешкання, відходить разом зі старим 
укладом життя – покликується стільки зітхань і прикростей. То неодмінно, 
щоби «в твої (хати) маленькі вікна так приязно заглядало сонце, і соняшник, 
і всякі інші квіти, і зілля всілякі пахучі» (оповідання «Хата», 1945 р.). У тому 
світі, що відходить, людина була надто залежною від природи... Та не краще 
й тоді, коли природа надто залежить від багато в чому брутальної людської 
волі. Краще, коли є і те, й інше, краще, коли як у садовому часопросторі – бог-
людина і бог-природа працюють суголосно й дотично. Сад, і біля нього хата, 
і вкупі то зветься «садок-райочок», за Шевченковим словом.

То ж про себе і свою мрію сказалось словами Щорса в однойменному 
фільмі:

«– Товаришу начдив, – почувся голос Титаренка, – а чи правда, що після 
війни ви хочете всю землю засадити садами?

– Правда, – сказав Щорс і замислився. Запала тиша. – Взагалі я гадаю, 
буде зовсім інше життя, зовсім інше. А чому всю земну кулю, справді, не пере-
творити в сад? Це так просто...»

Без саду життя не складається. То ж де б не був, де б не жив чи працював 
Довженко, він неодмінно саджає дерева і кущі, творить Сад. Особливо ж тоді, 
коли йдеться про творчість, мистецтво. Бо ж тільки ожививши й облагоро-
дивши простір для мистецьких діянь, ти зможеш написати чи зняти щось на 
кшталт «Саду божественних пісень»... І на Київській студії, що нині має його 
ім’я, і на «Мосфільмі» сади його, по суті справи, ймення. Мосфільмівський 
простір, до речі, він не любив, завжди обзивав Потилихою, говорив, що там 
скрізь далеко й ніде не близько... Словом, щось чуже й вороже. Єдиний спосіб 
наблизити, інтимізувати його – сад. Він і був висаджений. 

Сад став неодмінною складовою і Довженкового міфу в багатьох писан-
нях про нього. Особливо, коли йдеться про людей письменницького штибу. 
Для прикладу зацитую невеликий лист до редакції журналу «Вітчизна», де 
колись (1974, № 9) було видрукувано статтю Сергія Плачинди «Довженків 
сад». Автором листа був актор Петро Масоха. Прочитавши в Плачинди, що 
той сад садовили 1929 року, в рік постановки «Землі», що картинка була бі-
блійною («молодий ратай за плугом», «білий кінь і орач у білій сорочці, бо-
сий, а на голові артистично збитий набакир капелюх»), Масоха обурився. І в 

430 Тимошенко Ю. Світло великої душі. Полум’яне життя. Спогади про Олексан-
дра Довженка. С. 537.
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своєму листі оповів, як воно було насправді. Не в 1929-му, а в 1932-му, на-
весні, коли вже над «Іваном» працювали. Дістали саджанці, заходилися роз-
чищати подвір’я і садовити гуртом деревця. Багато хто дивився на те дійство 
з усмішкою, «як на чудійство оригінала Довженка. До того ж, ніколи в “білій 
сорочці, білим конем”, та ще “босий, як молодий ратай” він не ходив за плу-
гом. Це ми тоді скопували землю заступами, поспішаючи перед від’їздом до 
кіно експедиції на будівництво Дніпрогесу» 431. 

Як бачимо, усе було багато прозаїчнішим, з чим, безумовно, важко змири-
тися письменницькому серцю.

Звичайно, сад прикрасив і Довженкову дачну садибу в Передєлкіно. Сад 
був чарівний. Він був тією «рамою, в якій поставав художник, – вона відпові-
дала портретові, особистості художника», «особливо в порівнянні з якимись 
“непрочитаними”, пустельними дачними ділянками по сусідству на тій самій 
вулиці. Сад був великий, старанно доглянутий, різноманітний, густо заселе-
ний усім, що може родити земля», – свідчив Віктор Перцов 432. 

«Александр Петрович, – згадувала Юлія Солнцева, – на Киевской сту-
дии посадил сад, он существует и сейчас, этим огромным деревьям около 
36 лет от роду. Иногда директор посылает мне корзинку яблок в Москву. 
Я раскладываю их всюду, на столах, на шкафах, у портретов и от них идет 
удивительный запах – запах Украины. Я вспоминаю тот день, когда Алек-
сандр Петрович вывел на пустырь всю комсомольскую организацию Киев-
ской студии, и мы стали копать ямы для будущих деревьев. Мы посадили не 
только яблони, но и персики, абрикосы, кизил, грецкие орехи и еще много 
разных интересных деревьев. А когда Александр Петрович узнал, что где-то 
неподалеку ломается дом и остается сад, он перевез и этот сад на Киевскую 
студию. Эти сады называются теперь садами Довженко. Но этого Довженко 
было мало.

Александр Петрович решил развести пчел. Он купил пасеку, поставил ее 
в саду, нашел старика, который ухаживал за ней. К сожалению, нам только 
дважды пришлось собирать мед. Мед Александр Петрович раздавал всем 
людям, которых он считал хорошими. Я помню, как однажды ко мне подо-
шел заместитель директора Цап и, красный от возмущения, сказал: “Юлия 
Ипполитовна, как я должен это понимать? Александр Петрович не дал мне 
меду. Посчитать это как оскорбление, или пройти мимо?”. Я подсказала ему 
последнее и все же послала банку меду по секрету от Довженко. Собрать весь 
мед нам так и не удалось. Началась война <…>.

Все смеялись над привычками Александра Петровича. Но задачи Алек-
сандра Петровича были еще и другие. Он вырыл пруд, который до сих пор 
стоит на студии, сделал оранжерею. Ему всегда казалось, что он должен все 
улучшать, все, что он видел вокруг себя, все, что его окружает. Это желание 
улучшать мир, было одно их замечательных и постоянных его качеств. Даже 
эти общественные сады он намного больше любил, чем свой сад, о чем я часто 

431 Цит. за машинописом листа, датованого 23 жовтня 1974 р., який зберігся в 
особистому архіві П. Масохи.

432 Перцов В. З вулиці Довженка. Полум’яне життя. Спогади про Олександра До-
вженка. С. 666.
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горевала. На свой сад на даче он вообще не обращал внимания и часто даже 
ходил по цветам с такой легкостью и изяществом, что замечания ему делать 
было трудно».

Утім, сама Солнцева свідчила: «Дача была недостроена, необжитая и 
поэтому она как бы сказать не несла те функции, которые должна была нести 
для больного Довженко» 433. 

У саду, у Передєлкіно, минув і останній день земного життя Довженка. То 
була неділя, 25 листопада 1956 року. Усе Підмосков’я тонуло в снігах. «Весь 
цей день, – згадував інший сусіда і так само літературознавець Корнелій Зе-
лінський, – у Довженка боліло серце. Він лежав, але все-таки подзвонив мені.

– Залишайтесь, Сашко, – сказав я, – залишайтесь. Побережіть себе. Уве-
чері прийду до вас, і ми продовжимо нашу розмову про суть життя.

Довженко засміявся:
– Суть його незбагненна, а тому я повинен зараз їхати.
Він поїхав, але крихітний тромб, що причаївся десь в артеріях, скористав-

ся з напруження і за кілька годин зупинив його серце» 434. 
Чомусь хочеться думати, що й справді не варто було їхати того недільного 

вечора. Та він поспішав – адже час уже збиратися до Парижа, а ще стільки 
справ по фільму «Поема про море».

Чомусь хочеться думати, що він би не помер в Саду. Де місце гармонії, бо-
жественним пісням і думам. Та він поїхав, а сад – Сад лишився в його фільмах 
і слові. Як і мрія перетворити світ, людство, аби нагадувало воно товариство 
дерев і квітів, які мирно цвітуть на одній землі. 

Щоби йому залишитись... І слухати всю ніч тишу, і дослуховуватись своєї 
душі, у якій віддавна жили ангели краси і печалі – од нездійсненності мрій 
і фантазій. Та він піднімається і йде до авто. Віктор Перцов проводжав його 
до хвіртки: «…він ішов важко. – “Якщо так буде далі, я не зможу поставити 
фільм”, – остання фраза, яку я чув від нього» 435. Надвечір того ж дня Довжен-
кова душа відлетіла в сади піднебесні... 

ПО СМЕРТІ…

Після Довженкової смерті Солнцева лишилася не сама. Ще кілька літ 
прожила на цьому тлінному світі її мати, Надія Павлівна. Вони були разом 
мало не все життя. Збереглися листи матері до дочки. В одному з них (не да-
тованому; судячи з контексту, ідеться про 1944 р.) вона просить бути тактов-
нішою з матір’ю Довженка, аби тільки не засмучувати Олександра Петрови-

433 Солнцева Ю. Воспоминания. Разрозненные главы. Варианты. Довженко без 
гриму. С. 289–290.

434 Зелінський К. Людина-майбутнє. Полум’яне життя. Спогади про Олександра 
Довженка. С. 677.

435 Перцов В. З вулиці Довженка. Полум’яне життя. Спогади про Олександра До-
вженка. С. 672.
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ча 436. З Одаркою Єрмолаївною все ж таки спільної мови не знайшли – надто 
різні, з різних «планет». Та й не хотіла мати митця жити в Москві, боялася, за 
свідченням Тараса Дудка (інтерв’ю 20 червня 2007 р.), померти там і, відпо-
відно, бути похованою в північній землі (цього ж не хотів і сам Довженко). По 
війні жила в дочки Поліни, у Києві, як, власне, і в передвоєнні роки.

Був ще брат Георгій, Георгій Солнцев, який помер 1968 року (відповідне 
свідоцтво про смерть зберігається в архіві 437). Дітей у нього не було, хоча мав 
дружину, Є. В. Матюшину, з якою розлучився за чотири місяці до смерті.

До самої смерті Солнцевої з нею лишалася хатня робітниця Соф’я Філі-
повна. Тарас Дудко (інтерв’ю 20 червня 2007 р.) свідчив, що хатні робітниці 
в Довженка й Солнцевої були завжди (і в Києві, і в Москві). Без них побуто-
ве облаштування не уявлялося. Коли після смерті Одарки Єрмолаївни сім’я 
Дудків заходилася переплановувати житло, аби зробити просторішим кабі-
нет господаря, Довженко (свідчення Т. Дудка) пошкодував, що планування 
квартири не передбачало місцинки для хатньої робітниці. 

Мав Довженко і власне авто (про що свідчить «Заявление в главное 
управление советских имуществ за границей с просьбой выделить для него 
легковую машину» від 27.08.47 – РГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, од. зб. 976). Понад 
те, у нього був особистий водій – Москальов Василь Дем’янович (жив у Мо-
скві). Можна подумати, що наявність шофера, якому платять із власної кише-
ні, є ознакою великої заможності. Одначе в ті часи таким був стандарт життя 
письменницько-мистецького середовища, і навіть Довженко, який опісля ві-
йни мав менше роботи, аніж хотів, тягнувся до «усереднених показників».

До тих стандартів належав і заміський будинок, або ж дача. Наприкінці 
1940-х Довженко придбав ділянку в підмосковному селищі Передєлкіно і 
розпочав будівництво будинку, про який уже йшлося вище. Відомим пись-
менникам і взагалі митцям дачі нерідко просто дарували, одначе з Довженком 
такого не трапилося – усе ж таки він, бодай почасти, лишався «опальним». 
Відтак мусив брати позику, аби подолати матеріальні труднощі, пов’язані з 
будівництвом 438. 

Передєлкіно нині – одне з найвідоміших дачних селищ Росії, яке давно вже 
стало меморіальною зоною. Тут жили Борис Пастернак (зберігся Довженків 
малюнок 1945 р., на якому зображено Демона; під ним підпис – «Б. Пастер-
нак»; на жаль, мені невідомий жодний документ щодо знайомства двох мит-
ців), Корній Чуковський (у його будинку нині – музей), Всеволод Іванов, Кос-
тянтин Фєдін та інші визначні письменники. Нагадаю, Довженко був членом 
Спілки письменників СРСР і саме в цій іпостасі отримував певні матеріальні 
«блага» (просто придбати авто, скажімо, було річчю нереальною). Спілки кіне-
матографістів тоді ще не існувало; її засновано лише на початку 1960-х.

До речі, будівництвом дачного будинку Довженко керував сам. В архіві 439 
збереглося чимало малюнків і креслень будови, які свідчать, що митець був 

436 РГАЛИ, ф. 2081, оп. 3, од. зб. 489.
437 РГАЛИ, ф. 2081, оп. 3, од. зб. 59.
438 Письма Литфонда к Довженко о погашении им ссуд и строительстве дачи, 

5.05.1948–1956. РГАЛИ, ф. 2081, оп. 1.
439 РГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, од. зб. 685, арк. 1–34.
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фактичним архітектором та дизайнером будівництва, що розтягнулося на 
кілька років. На жаль, у середині 1960-х Солнцева продала дачну ділянку ра-
зом із будинком. Тарас Дудко мав намір викупити його, одначе доволі швидко 
ціни стали захмарними… І все ж таки Довженко лишається в Передєлкіно – 
його іменем названо одну з вулиць селища, власне ту, на якій він жив разом 
із Солнцевою.

Опісля Довженкової смерті Солнцева прожила цілісіньку вічність – так, 
ніби вирішила доточити собі недібрані Довженком роки. За багатьма свідчен-
нями, квартира на Кутузовському проспекті лишалася такою, якою була за 
життя Довженка – ніби зачаклована. 

«Я живу в одиночестве, – писала Довженкова вдова. – Мне трудно с кем-
либо общаться. Я никак не могу войти в знакомую ту атмосферу, которую 
оставил Александр Петрович после себя, она так и стоит в этих трех комна-
тах. Я ничего не изменила за эти 28 лет в квартире. Я терплю неудобства, но 
что-то убрать, заменить не могу, не получается» 440. 

Московський режисер Тетяна Березанцева, яка дружила із Солнцевою і 
працювала разом з нею на «Мосфільмі», ще 1990 року передала мені свої спо-
гади, досі не надруковані. Квартиру Довженка – Солнцевої вона описувала так:

«В интерьере цветочной гаммы ощущалась палитра украинской живопи-
си. Во всем утонченный вкус в органичном сочетании современной цивили-
зации и народного украинского творчества. Много света и воздуха. Аромат 
яблок. Мебель только самая необходимая, не стандартная, но каждая вещь, 
предмет быта – произведение искусства, имеющее свою индивидуальную ис-
торию.

Лимонная и бледно-сиреневая окраска стен. Воздушные короткие зана-
вески на окнах. Светлый, блестящий чистотой паркет.

В комнате Довженко вас встречал его большой портрет над широкой тах-
той, накрытой старинными украинскими плахтами. На стеллаже из рублено-
го дерева (сделан, как и табуретки, по эскизу Демуцкого), покрытом украин-
ской дорожкой, стояли два бюста Александра Петровича (работы Мухиной), 
фотография Довженко в поле и большая Опишнянская ваза, в которой всегда 
были свежие цветы, и под ней лежала дирижерская палочка в хрустальном 
футляре – подарок Шостаковича…

Небольшой письменный стол, покрытый зеленым украинским ковриком. 
На столе хрустальная ваза со свежими цветами на длинных стеблях. Керами-
ческая тарелка с декоративно положенными на них фруктами. На стене на-
тюрморт – подарок Кончаловского, рисунок маслом “Хата Довженко” работы 
Льва Русанова, портрет старика – рисунок маслом, выполненный Сагайда-
ком <…>.

В стеллажах уникальные издания книг на украинском, русском и 
иностранных языках. Библия. Раннее издание Гоголя, Д. Яворницкого, Пуш-
кина, Маяковского, Крученых и др. Монографии о советских и зарубежных 
художниках, история искусств, “Киевская старина”, Коран. Записные книж-
ки и архивные материалы Довженко и Солнцевой. Изданные книги о До-
вженко в Союзе и за рубежом, магнитные записи, фотоальбомы. Радиопри-

440 РГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, од. зб. 338, арк. 202.
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емник – подарок Юткевича [кінорежисер Сергій Юткевич. – С. Т.]. На окне 
хрустальный подсвечник с яркими свечами. На стеллаже небольшая шкатул-
ка для рукоделия из карельской березы, подарок Маяковского (правда, я не 
видела, чтобы когда-либо Юлия Ипполитовна занималась рукоделием).

Два портрета Маяковского в комнате Юлии Ипполитовны. Особую ат-
мосферу создавали и бережно хранимые сувениры. <…> Все они продолжают 
жизнь памяти и органично вписываются в интерьер комнат. Этот натюрморт 
“Сирень” – подарок Кончаловского, маленький столик с инкрустациями – 
подарок Мейерхольда (после выхода на экран фильма “Земля”). На полках – 
стеллажах Косовские авторские скульптуры [тобто роботи майстрів з Кар-
патського Косова. – С. Т.].

Автопортрет Довженко (написанный им в Мюнхене, 1920 г.). На сте-
не скульптурная композиция жены Фернандо Леже “Урожай” [згадка про 
Мюнхен є доволі цікавою і чи не унікальною; якщо мемуариста не зраджує 
пам’ять, то це інформація з перших рук – адже Березанцева спілкувалась і з 
самим Довженком. – С. Т.]. 

На полу чугунная скульптура – голова женщины «Богиня грусти» и 
зеленый керамический баранец, подарок писателя Яновского. Висящая кор-
зиночка на длинных соломенных ручках – в ней китайские палочки для еды, 
подарок Фадеева в память о начале работы над фильмом “Аэроград”. Сейф-
хранилище документов и книг о Довженко и рукописей Солнцевой. На нем 
бюст Александра Петровича. На полках – множество книг с дарственными ав-
тографами писателей и поэтов, (в частности) Кетэ Кольвиц, альбомы Петриц-
кого. Альбомы и фото стран, где побывала Юлия Ипполитовна. Бокалы на 
очень тонких ножках – уникальные произведения искусства. Всевозможные 
призы и дарственные памятные подарки в дни торжественных дат и премьер 
фильмов.

Маленькая икона, выполненная мозаичным способом С. Параджановым, 
и под ней ожерелье с острова Пасхи, подарок оператора Павла Русанова. Не-
большой старинный письменный стол из карельской березы – на нем пишущая 
машинка Юлии Ипполитовны (купленная в 30-е годы в Берлине на первые 
гонорары). Во время эвакуации в Среднюю Азию Солнцева брала заказы на 
печатание, чтобы поддерживать материально Довженко и свою мать. Через 
нее прошли все материалы, написанные Александром Петровичем – сцена-
рии, повести, рассказы – всю жизнь она печатала на ней. И перед машинкой, 
покрытой зеленым платком, стоял маленький львенок – ее талисман. Юлия 
Ипполитовна родилась под знаком Льва. На столике подле тахты оберика с 
изображением льва – подарок керамических мастерских Софийского собора, 
и старинный чайный фарфоровый сервиз. В углу телевизор, на нем две полые 
сушеные тыквы из Новой Каховки, расписанные украинским орнаментом.

На подоконнике – хрустальные подсвечники с яркими свечами. Она за-
жигала свечи, чтобы разгонять табачный дым».

На день народження Довженка, 12 вересня, та в день його смерті, 25 лис-
топада, до її квартири сходились гості. Т. Березанцева описує ті дні так:

«Прозрачные занавесочки, не закрывающие окна. Свет, отражающий-
ся в лимонно-желтых стенах. В хрустальных и керамических вазах цветы. 
Длинные стебли роз, гвоздик – подобранные по тональности красок.
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На керамических блюдах декоративно положены фрукты: яблоки, гру-
ши, персики, увенчанные виноградной гроздью. Зеленые бокалы на высоких 
тонких ножках. Бутылки с винами, шампанским, коньяком, свободно 
расставленные на столах коробки шоколада, торты… 

А в столовой – индюшка, декорированная зеленью, овощи, изысканные 
закуски и домашние пирожки, как оживший натюрморт. Все красиво, 
элегантно, просто.

Во всем присутствует вкус художника – Юлии Ипполитовны. И она всег-
да в изящном, неброском наряде, с ниткой янтаря редкой красоты – един-
ственном украшением, которое она любила…

Так начинались памятные дни… Звонки, телеграммы из разных городов 
Союза. Официальные и личные – дань уважения Александру Петровичу. 
В гостеприимный дом все несли цветы – С. Герасимов, С. Юткевич, А. Ха-
чатурян [композитор. – С. Т.], Г. Рошаль, В. Строева, Е. Дзиган [кінорежисе-
ри. – С. Т.], В. Овчинников [композитор, автор музики до фільмів Довжен-
ка. – С. Т.], Васильева, Сытин, Н. Кладо [кінознавець. – С. Т.], В. Нехорошев 
[редактор. – С. Т.], П. Русанов, В. Соловьев [сценарист, Довженків учень. – 
С. Т.] и многие другие выдающиеся деятели культуры и дом Довженко пре-
вращался в цветущий сад.

По традиции Иван Семенович Козловский, лучший и верный друг Алек-
сандра Петровича, приходил с бутылкой особого красного вина и домашним 
хлебом – пирогом. Зажигал свечу, ставил на сервированный стол, сперва мол-
чал, а затем, как святая молитва перед трапезой, звучали его тихие слова пе-
чали и вечной памяти Александру Петровичу. Обращался он к другу, для него 
живому, родному брату одной матери, земли Украины.

И всем присутствующим передавалась эта незабвенная любовь.
Создавался особый настрой духовного общения – единения людей, сво-

бодного полета мысли и открытости состояния души. <…> Создавалась 
особая атмосфера творческих философских бесед о прошлом, настоящем и 
будущих веках искусства. Об особом даре предвидения Довженко в облас-
ти современных проблем науки, культуры, политики, развития нашего об-
щества… И люди в общении обычно сдержанные, привыкшие к всеобщему 
вниманию, в силу своей известности и знаменитости, становились простыми, 
естественными, общительными, снимая на это время маски своего превос-
ходства. А Юлия Ипполитовна молчит, предоставляя свободу общему раз-
говору, изредка вставляя фразы, как бы глядя на них со стороны. И потом 
спрашивала меня: “Как было? Все ли хорошо?” 

В мемуарах Березанцевої чимало інших цікавих подробиць (іноді пода-
них дещо пафосно), які розкривають риси особистості Солнцевої. Скажімо, 
таке: «Была ли верующей Юлия Ипполитовна? 

И да, и нет… Мешал критический разум, но душой она была причастна к 
мировоззрению православной церкви.

Не смею вторгаться в ее духовный мир. Но Юлия Ипполитовна строго 
соблюдала традиции христианской веры. Свято чтила дни памяти Довжен-
ко. Часто ездила на кладбище. У памятника Александру Петровичу [на його 
могилі. – С. Т.] всегда стояла корзина цветов. Она горько переживала, когда 
из-за болезни не могла дойти до могилы.
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Юлия Ипполитовна всегда напоминала мне даты церковных праздников.
– Завтра сочельник, приходите, зажжем свечки, у меня елочка.  

А у вас?
Любимым нашим праздником был Новый год. Он вселял в нее надежду на 

лучшее, рождались новые замыслы, уходила печаль <…>.
В канун Светлого праздника Воскресения Христова Юлия Ипполитовна 

пекла куличи, сама готовила пасху, красила яйца. Все это напоминало ей дет-
ство, традиции, унаследованные от матери <…>».

Заняття кулінарією не було чимось винятково святковим. Березанцева 
пригадує, що на дачі, у Передєлкіно, після догляду за квітами Солнцева ви-
рушала «на кухню – готовить ужин. Она отлично владела искусством кули-
нарии. Любила готовить сама, с присущей ей аккуратностью».

Щодо вживання алкоголю – у Солнцевої, за життя Довженка, був «пунк-
тик»: вона гнівалася, коли дізнавалася, що її чоловік випив бодай краплю. 
Причиною було, звісно, його хворе серце. <…> Опісля інфаркту 1937 року 
Солнцева пильно стежила, аби подібне траплялося якомога рідше. Митець, 
коли й дозволяв собі щось, то тільки шампанське. Березанцева відтворює 
один подібний випадок, коли під час її відвідин Довженко «принес бутылку 
шампанского, открыл. И не успели мы выпить по бокалу, как пришла Юлия 
Ипполитовна, разгневанная страшно. “У тебя, Сашко, больное сердце – как 
можно!” Я почувствовала себя соучастницей преступления, старалась ее 
успокоить. Но напрасно, гнев пал и на меня.

И в каждый памятный день Александра Петровича я приносила бутылку 
шампанского, и Юлия Ипполитовна уже не могла сердиться на меня и, сме-
ясь, вспоминала тот забавный случай с уличенными в проступке нарушите-
лей ее воли».

Як бачимо, у квартирі Довженка й Солнцевої було створено особливий, 
ні на що не схожий, світ. Його зберегти б… Одначе після смерті вдови мит-
ця 28 жовтня 1989 року помешкання належало здати до комунальних служб. 
Такими вже були правила радянських часів: якщо у квартирі не лишалося 
прописаних у ній громадян, вона передавалася в житлово-експлуатаційну 
контору, а далі в ній поселялися нові мешканці.

Проблему створення музею-квартири Довженка в Москві варто було ви-
рішити ще за життя Солнцевої. Одначе Довженкова вдова в останні роки 
практично не полишала квартири (за станом здоров’я), тож ходіння «по ін-
станціях» було їй не снаги. Самостійно вона вже не могла пересуватися. Тетя-
на Дерев’янко переповідала мені, якою мукою було кожне відвідування моги-
ли Довженка на Новодівичому цвинтарі. В’їзд авто на територію кладовища 
було заборонено, доводилося пересаджувати стару жінку на стілець і нести 
до могили. Через кожні десять кроків спочивали… Бо ж хто ніс – теж не надто 
молоді Дерев’янко і служниця Соф’я Філіповна. Образок тієї системи, такої 
«людинолюбної», навіть у таких «дрібницях».

Так чи інакше, квартири на Кутузовському проспекті не існує, відтворити 
її можна лише завдяки докладним описам Березанцевої і Тетяни Дерев’янко. 
Не збереглася й дача в Передєлкіно – 2003 року нові господарі її капітально 
перебудували.
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ПІСЛЯМОВА

Можна констатувати, що на сьогодні життєвий і творчий шлях Олексан-
дра Довженка вивчений і прокоментований досить докладно. Відкрились ар-
хіви, частину яких оприлюднено в низці окремих публікацій. Від 2009 року 
доступним є також архів Довженка і Солнцевої в Російському державному 
архіві літератури та мистецтв (РДАЛМ). Покладено початок вивченню ма-
теріалів, пов’язаних із життям і творчістю Довженка, в українських архівах. 
Словом, стан дослідження світу великого митця доволі радикально відрізня-
ється від того, яким він був 40–50 років тому. 

Водночас існує чимало проблем. Досі не йдеться про повне наукове, 
академічне видання творів видатного митця (у їх літературній частині). 
Головною причиною є довголітня закритість його особистого архіву в 
РДАЛМ і те, що нині доступ до нього утруднений через нові політичні ре-
алії. Недостатніми й не завжди науково аргументованими є деякі публіка-
ції із власне творчого архіву Довженка (не завжди зрозуміло, до прикладу, 
навіть якою мовою писаний оригінальний текст – українською чи росій-
ською). На заваді й незначна кількість фахівців – кінознавців, істориків 
кіно: вона просто неспівмірна, скажімо, з кількістю залучених літерату-
рознавців, істориків літератури до аналогічних проєктів у літературній 
царині. 

На часі також робота з власне фільмовою спадщиною Довженка. Нале-
жить дослідити всі наявні монтажні варіанти (скажімо, «Щорс» існує у трьох 
версіях) та, користуючись новими технологіями, забезпечити реставрацію 
і належне збереження фільмових матеріалів. Крім того, слід визначитися з 
програмою пошуку українських фільмів (Довженка та інших вітчизняних ав-
торів) у зарубіжних архівах. 

На жаль, досі в кінознавчій науці майже не розвивалася текстологія як 
така. Це пояснюється особливостями дотеперішнього фільмовиробництва – 
зазвичай після закінчення роботи над кінострічкою і виготовленням так 
званої еталонної копії всі варіанти фільму, весь фільмовий матеріал, що не 
увійшов до фінальної версії картини, здавався на технологічне перероблення. 
Слабко використовувалися архівні паперові матеріали (сценарії, монтажний 
запис фільмів, інші документи). 

Серед позитивів – хоча й поволі, але вже окреслюються контури нового 
покоління істориків кіно, архівістів. Накопичений досвід і наявний кадровий 
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потенціал зумовив, зокрема, початок роботи над Енциклопедичним словни-
ком Олександра Довженка. 

Ще 2007 року між українськими та російськими архівістами була досяг-
нута принципова домовленість щодо спільної роботи над проєктом «Олек-
сандр Довженко. Повість полум’яних літ». Кінцевою метою було виявлення 
та систематизація всіх архівних матеріалів, пов’язаних із життям і творчістю 
митця. Одначе робота істотним чином гальмувалася (принаймні з україн-
ського боку) браком коштів. Нині її ускладнено реаліями міждержавних сто-
сунків між Росією та Україною. Ідеться про створення єдиного банку даних, 
який стане доступним для всіх, кого цікавить Довженко та його творчість. 
Власне тільки після цього й буде створена повноцінна та повноважна основа 
як для роботи над Довженківською енциклопедією, так і академічного видан-
ня творів митця (зокрема кінематографічних, фільмових; знов-таки йдеться 
про можливості, пов’язані з розвитком технологій). 

Суттєвим проривом у роботі над Довженковою спадщиною стала поява 
першого повного видання «Щоденникових записів. 1939–1956» Олександра 
Довженка, яка побачила світ 2013 року. Важливими подіями стали книжки 
«Довженко без гриму» 2014 року (де опубліковано низку нових архівних 
матеріалів) та двотомник «Олександр Довженко. Документи і матеріали 
спецслужб» (2021), упорядник якого Р. Росляк розкрив чимало таємниць, 
пов’язаних з обставинами творчого, громадсько-політичного та особистого 
життя О. Довженка.
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ФІЛЬМОГРАФІЯ

ВАСЯ-РЕФОРМАТОР

ВУФКУ, Одеса, 1926. 6 частин (далі – ч.), 1603 м.
Вихід на екран (далі – ВЕ) – 17 грудня 1926 року (Київ).

Автор сценарію – Олександр Довженко.
Режисер – Фавст Лопатинський.
Оператори – Йосип Рона, Данило Демуцький.
Художник – Іван Суворов.
Співрежисер – Олександр Довженко.

У ролях: Вася Людвинський (Вася), Дмитро Капка (завгосп), Юрій 
Шумський (дядько Васі), Юрко Чернишов (Юрко), Наталя Чернишова 
(мати), Степан Шагайда (Митько Куций), Володимир Уральський (ку-
хар), М. Смоленський (голова Лушпайсиндикату), Лазар Френкель (служ-
бовець), А. Симонов (буфетник пивної), К. Западна (панянка), Істомін 
(п’яний), Антон Клименко, Артикула (попи), Рудаков (черговий по райо-
ну), Комарова (друкарка).

Фільм не зберігся.

ЯГІДКА КОХАННЯ
(«ПЕРУКАР ЖАН КОВБАСЮК», «ОДРУЖЕННЯ КАПКИ»)

ВУФКУ, Ялта, 1926. 2 ч., 720 м.
ВЕ – невідомий.
Фільм поновлено на кіностудії «Мосфільм» у 1975 році. 3 ч., 770,1 м, 26 хв. 

Режисер – Юлія Солнцева.

Автор сценарію і режисер – Олександр Довженко.
Оператор – Данило Демуцький, Йосип Рона.
Художник – Іван Суворов.

У ролях: Мар’ян Крушельницький (Жан Ковбасюк, перукар), Мар-
гарита Чардиніна-Барська (дівчина), Дмитро Капка (продавець лялько-
вої крамниці), Іван Замичковський (товстун), Володимир Лісовський 
(старий, якому товстун підкинув «ягідку»), Леонід Чембарський (піжон, 
якому старий підкинув «ягідку»), Ігор Земгано (фотограф), Микола 
Надем ський (продавець води), К. Западна (дівчина на бульварі), А. Бєлов 
(товстий клієнт).
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СУМКА ДИПКУР’ЄРА

ВУФКУ, Одеса, 1927. 7 ч., 1646 м. Згідно дозвільного посвідчення від 
20 грудня 1936 року фільм має 7 ч., 1711 м, 57 хв.

ВЕ – 24 березня 1927 року (Київ), 24 січня 1928 року (Москва).

Автори сценарію – Мойсей Зац, Борис Шаранський  
(у переробці О. Довженка).

Режисер – Олександр Довженко.
Оператор – Микола Козловський.
Художник – Георгій Байзенгерц.
Автор написів – Юрій Яновський.

У ролях: Маттеа Буюклі (секретар посольства), Антон Клименко (пер-
ший дипкур’єр), Г. Зеленджев (Шипов, другий дипкур’єр), Іда Пензо (Елен, 
балерина), Борис Загорський (шпигун), Сергій Мінін (Вайт, інспектор по-
ліції), Іван Капралов (Ральф, матрос), Олена Чернова (покоївка балерини), 
Онисим Суслов (будочник), Рєдіна (його дружина), Олександр Довженко 
(кочегар), Дмитро Капка (пасажир), Г. Секорецький (боцман Гаррі), В. Ко-
марецький (капітан пароплава «Вікторія»), О. Мелатті (помічник капітана), 
К. Еггерс (матрос-боксер), О. Бєлов (власник таверни), М. Смоленський 
(пасажир в окулярах), Є. Чернов-Тарасевич (начальник порту), Кальвеліс, 
Солнцев, Л. Ланськой (пасажири), П. Матвієнко, Сандулевський (бандити).

Фільм зберігся без 1-ї і 2-ї частин.

ЗВЕНИГОРА («ЗАЧАРОВАНЕ МІСЦЕ»)

ВУФКУ, Одеса, 1927. 7 ч., 1988 м.
ВЕ – 13 лютого 1928 року (Київ), 8 травня 1928 року (Москва).
Фільм поновлено на кіностудії «Мосфільм» у 1973 році. Режисер – Ю. Солн-

цева, композитор – Всеволод Овчинников. 10 ч., 2657 м, 97 хв.

Автори сценарію – Майк Йогансен, Юртик (Юрій Тютюнник).
Режисер – Олександр Довженко.
Оператор – Борис Завелєв.
Художник – Василь Кричевський.
Помічники режисера – Лазар Бодик, П. Черняєв, М. Зубов.
Асистент оператора – Олексій Панкратьєв.

У ролях: Микола Надемський (дід, друга роль – генерал), Семен Свашен-
ко (Тиміш, червоноармієць, потім – інженер), Лесь Подорожний (Павло), 
Георгій Астаф’єв (вождь скіфів), Й. Селюк (отаман гайдамаків), Леонід Бар-
бе (католицький монах), П. Скляр-Отава (Оксана, селянська дівчина, друга 
роль – Роксана), Віктор Уральський (селянин), О. Симонов (товстий офіцер 
на коні), М. Паршина (дружина Тимоша), Довбиш (студент у потязі), М. Ча-
ров (помічник Павла за кордоном), Ю. Михальов (ад’ютант).
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АРСЕНАЛ (Січневе повстання в Києві у 1918 році)

ВУФКУ, Одеса, 1929. 7 ч., 1820 м.
ВЕ – 25 лютого 1929 року (Київ), 26 березня 1929 року (Москва).
Фільм поновлювався двічі: на кіностудії ім. М. Горького в 1967 році (ре-

жисер – В. Сухобоков, 7 ч., 1803 м) і на кіностудії «Мосфільм» у 1972 році 
(режисер – Ю. Солнцева, композитор і диригент – В. Овчинников, 9 ч., 
2550 м, 93 хв).

Автор сценарію і режисер – Олександр Довженко.
Оператор – Данило Демуцький.
Художники – Йосип Шпінель, Володимир Мюллер.
Композитор – Ігор Белза.
Асистент режисера – Олексій Каплер.
Помічник режисера – Лазар Бодик.

У ролях: Семен Свашенко (Тиміш, робітник заводу «Арсенал»), Микола 
Кучинський (Петлюра), Дмитро Ердман (німецький офіцер), Сергій Петров 
(німецький солдат), Амвросій Бучма (німецький солдат в окулярах), Георгій 
Харьков (червоноармієць), А. Авдаков (Микола ІІ), Михайлівський (націо-
наліст), Борис Загорський, Микола Надемський, Тетяна Вагнер, Петро Ма-
соха, Ф. Мерлатті.

ЗЕМЛЯ

ВУФКУ, Київ, 1930. 6 ч., 1704 м.
ВЕ – 8 квітня 1930 року (Київ).
Фільм поновлено на кіностудії «Мосфільм» у 1971 році. Режисер – 

Ю. Солнцева, композитор – В. Овчинников. 9 ч., 2382 м, 89 хв.

Автор сценарію і режисер – Олександр Довженко.
Оператор – Данило Демуцький.
Художник – Василь Кричевський.
Композитор – Левко Ревуцький.
Асистенти режисера – Ю. Солнцева, Л. Бодик.

У ролях: Степан Шкурат (Панас Трубенко), Семен Свашенко (його син 
Василь), Юлія Солнцева (його дочка), Олена Максимова (Наталка), Петро 
Масоха (Хома, «куркуль»), Іван Франко (його батько), Володимир Михай-
лов (священник), Павло Уманець («підкуркульник»), Василь Красенко (дід 
Петро), Микола Надемський (дід Семен), Лука Ляшенко (парубок), Є. Бон-
діна (селянка), П. Петрик (секретар осередку).

На Всесвітній виставці в Брюсселі 1958 року, за опитуванням критиків, 
фільм визнано одним із 12 найкращих стрічок усіх часів і народів. 
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ІВАН

«Українфільм», Київ, 1932. 7 ч., 2800 м, 102 хв.
ВЕ – 6 листопада 1932 року.

Автор сценарію і режисер – Олександр Довженко.
Оператори – Данило Демуцький, Юрій Єкельчик, Михайло Глідер.
Художник – Юрій Хомаза.
Композитори – Юлій Мейтус, Борис Лятошинський, Ігор Белза.
Звукооператор – А. Бабій.
Асистент режисера – Ю. Солнцева.
Шумооформлення – А. Шабельський.
Звукомонтаж – Г. Чернятіна.
Диригент – М. Каннерштейн.

У ролях: Петро Масоха (Іван), Степан Шагайда (батько Івана), Степан 
Шкурат (прогульник), Дмитро Голубинський (секретар парткому), Олек-
сандр Запольський (прораб), Терентій Юра (обиватель-міщанин), Феодосія 
Барвінська (його дружина), Людмила Ярошенко (мати), Олександр Хвиля 
(військовий оратор), Кость Бондаревський (комсомолець Іван), Михайло 
Гайворонський (підкуркульник), Микола Надемський, Лаврентій Масоха, 
М. Горнатко, П. Пастушков, Є. Голик. 

Фільм показано у програмі радянських картин на Міжнародному кіно-
фестивалі у Венеції 1934 року. Фільм здобув Кубок за кращу програму, пре-
зентовану державою.

АЕРОГРАД / АЭРОГРАД

«Мосфільм» й «Українфільм», 1935. 8 ч., 2296 м, 82 хв.
ВЕ – 6 листопада 1935 року.

Автор сценарію і режисер – Олександр Довженко.
Оператори – Едуард Тіссе, Михайло Гіндін, Микола Смирнов.
Художники – Олексій Уткін, Віктор Пантелєєв.
Композитор – Дмитро Кабалевський.
Звукооператор – Микола Тимарцев.
Асистенти режисера – Юлія Солнцева, Степан Кеворков.
Комбіновані зйомки – Олександр Птушко.
Текст пісень – В. Гусєв.

У ролях: Степан Шагайда (партизан Глушак), Олена Мельникова (дружи-
на Степана Глушака), Сергій Столяров (Володимир Глушак, його син), Степан 
Шкурат (диверсант Худяков), Борис Добронравов (Шабанов, диверсант-біло-
бандит), Віктор Уральський (партизан Юхим Коса), Олена Максимова (дру-
жина старовіра), Л. Кан, І. Кім (самураї), М. Табунасов (чукча), Г. Цой (китай-
ський партизан Ван Лінь), В. Новиков (Щербань, партизан), Іванов (партизан).
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ЩОРС

Київська кіностудія, 1939. 14 ч., 3850 м. 
ВЕ – 1 травня 1939 року. Перемонтаж фільму здійснено 1964 року на кіно-

студії «Мосфільм». Режисер – Ю. Солнцева. 12 ч., 3224 м, 128 хв.

Автор сценарію і режисер – Олександр Довженко.
Співрежисер – Ю. Солнцева.
Оператор – Юрій Єкельчик.
Художник – Моріц Уманський.
Композитор – Дмитро Кабалевський.
Звукооператор – Микола Тимарцев.
Асистенти режисера – Лазар Бодик, Гнат Ігнатович.
Помічник режисера – Ісаак Шмарук.
Другий оператор – Ю. Голдабенко.
Асистенти оператора – Олексій Мішурін, В. Юрченко.
Художник-гример – Л. Хазанов.
Автор тексту пісень – Андрій Малишко.
Диригент – С. Гіндін.

У ролях: Євген Самойлов (Щорс), Іван Скуратов (Боженко), Федір Іщен-
ко (Петро Чиж), Лука Ляшенко, Микола Макаренко, П. Красилич, О. Гре-
чаний (командири), Лука Ляшенко (друга роль – дід Чиж), Ніна Нікітіна 
(Настя), Олександр Хвиля (Савка), Ганна Борисоглібська (ткаля), Сергій 
Комаров (німецький полковник), Георгій Полєжаєв (Петлюра), Микола 
Комісаров (німецький генерал), Валентин Дублер (Ісак Тишлер), Дмитро 
Мілютенко (Винниченко), Дмитро Кадников (Вурм), Олексій Загорський 
(полковник Федоров), Амвросій Бучма (генерал Терешкевич), Р. Чалиш (дід 
Наливайко), О. Левченко (Борковець), Ганс Клеринг, О. Глазунов (німецькі 
солдати), Петро Масоха, Ю. Бантиш, Д. Бравинський, Д. Костенко, П. Ра-
децький, П. Татаренко (бійці). О. Довженко присутній в одному з кадрів: се-
ред бійців, що несуть ноші з Боженком, який помирає.

У Держфільмофонді Росії зберігаються три версії фільму. Окрім вказа-
них вище (авторська версія – у 14 частинах, перемонтована Ю. Солнцевою 
по смерті Довженка на 12 частин), є третя, на 10 частин. Імовірно, що цей 
радикально скорочений варіант готувався для показу у фронтових частинах. 
На це вказує щоденниковий запис Довженка воєнного часу: «Юля моя пере-
робляє “Щорса”» (9 серпня 1942 р.).

Існувала власне україномовна версія фільму (у підсумку – не зберегла-
ся). Про це говорили учасники зйомок стрічки, цікаві подробиці містить і 
Довженків лист Сталіну, датований 28 травня 1939 року (на бланку готелю 
«Националь»):

«Глубокоуважаемый Йосиф Виссарионович!
При просмотре фильма “Щорс” Вы изъявили желание посмо-

треть и украинский вариант. Я его изготовил, и он уже в Москве 
десять дней. Считаю своей обязанностью и приятным долгом 
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Вас об этом уведомить, предполагая, что этого не сделал товарищ  
Дукельский.

Судьба украинского варианта меня огорчает. В Управлении 
по делам кино его просмотрели медленно, репертуарный комитет 
(Г. Р. К.) еще не смотрел и только вчера дал визу, а в Управлении 
кинопроката сообщают, что распоряжение на распространение 
украинского варианта у них нет и что без специальной на этот счет 
директивы украинские копии печататься не будут, ибо они не вош-
ли в график.

С глибоким уважением и приветом
А. Довженко» 
(Российский государственный архив социально-политической ис-

тории, РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, од. зб. 164).

Сталінська премія І ступеня (1941) – О. Довженку, Є. Самойлову, І. Ску-
ратову.

БУКОВИНА – ЗЕМЛЯ УКРАЇНСЬКА
(«Радянська Буковина»)

Художньо-документальний фільм.
Київська кіностудія художніх фільмів, 1940. 4 ч., 892 м, 29 хв.

Художній керівник – Олександр Довженко.
План фільму і монтаж – Юлія Солнцева.
Оператори – Іван Шеккер, Костянтин Богдан та інші.
Композитор – Борис Лятошинський.
Звукооператор – Олександр Бабій.

ВИЗВОЛЕННЯ
(«Визволення українських і білоруських земель  
від гніту польських панів та возз’єднання народів-братів  
в одну сім’ю)

Київська кіностудія художніх фільмів, 1940. 8 ч., 1741 м, 58 хв.

Автор сценарію – Олександр Довженко.
Режисери – О. Довженко, Ю. Солнцева.
Оператори – Юрій Єкельчик, Григорій Александров, Микола Биков, 

Ю. Тамарський.
Звукооператор – Олександр Бабій.
Композитор – Борис Лятошинський.
Художник – Моріц Уманський.
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БИТВА ЗА НАШУ РАДЯНСЬКУ УКРАЇНУ

Українська студія хронікально-документальних фільмів, Центральна сту-
дія документальних фільмів (ЦСДФ, Москва), 1943. 7 ч., 2193 м, 73 хв.

Художній керівник – Олександр Довженко.
Режисери – Юлія Солнцева, Яків Авдєєнко.
Оператори – Валентин Орлянкін, Костянтин Богдан, Микола Би-

ков, Соломон Гольдбріх, Ізраїль Гольдштейн, Ісаак Кацман, Віктор 
Смородін, Сергій Урусєвський та інші.

Автор дикторського тексту – Олександр Довженко.
Текст читає Леонід Хмара.
Композитори – Дмитро Клєбанов, Андрій Штогаренко.
Звукооператори – В. Котов, Є. Кашкевич.
Диригент – Д. Блок.

Фільм дубльовано 26 мовами, демонструвався у країнах Європи, США та 
Канади.

ПЕРЕМОГА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА ВИГНАННЯ НІ-
МЕЦЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Українська студія хронікально-документальних фільмів і ЦСДФ (Мо-
сква), 1944. 7 ч., 2020 м, 67 хв.

Автори сценарію – Юлія Солнцева, А. Кузнецов.
Автор дикторського тексту – О. Довженко.
Текст читає Леонід Хмара.
Режисери – О. Довженко, Ю. Солнцева.
Оператори – К. Богдан, Борис Вакар, Н. Вихирьов, Володимир Вой-

тенко, І. Гольдштейн, В. Доброницький, Д. Ібрагімов, П. Касат-
кін, І. Кацман, Олександр Ковальчук, А. Кричевський, Юлій Кун, 
В. Орлянкін, Павло Русинов, Микола Топчій та інші (загалом по-
над сорок операторів).

Композитор – Гаврило Попов.
Звукооператори – В. Котов, Є. Кашкевич.
Диригент – Н. Аносов.

КРАЇНА РІДНА

Єреванська кіностудія, 1946.
 
Автори сценарію – Р. Григорян, Л. Саакян, А. Шайбон. 
Режисери – Г. Баласанян, Г. Заргар’ян, Л. Ісаакян.
Автор дикторського тексту – О. Довженко. 
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Текст читає Л. Хмара.
Оператори – Г. Аранян, Н. Симонян.
Участь у зйомках брали оператори А. Асланян, Г. Бекназарян, Г. Гарі-

бян, І. Дильтар’ян, Г. Санамян, Г. Хнкоян та інші. 
Музика з творів вірменських композиторів.
Пісні композитора А. Сар’яна. 
Тексти пісень – Г. Сар’ян.
Музичне оформлення – Д. Блок.
Звукооператор – Д. Овсенінов.
У фільмі використано архівні кіноматеріали.

МІЧУРІН / МИЧУРИН

«Мосфільм», 1948, кольоровий. 10 ч., 2730 м, 91 хв.
ВЕ – 1 січня 1949 року.

Автор сценарію та режисер – Олександр Довженко.
Оператори – Леонід Косматов, Юлій Кун.
Художники – Михайло Богданов, Геннадій Мясников.
Композитор – Дмитро Шостакович.
Режисер – Ю. Солнцева.
Звукооператор – Микола Тимарцев.
Диригент – А. Ройтман.

У ролях: Григорій Бєлов (Мічурін), Володимир Соловйов (М. І. Калінін), 
А. Васильєва (А. В. Мічуріна), Микола Шамін (Терентій), Федір Григор’єв 
(Карташов), Михайло Жаров (Хрєнов), Костянтин Нассонов (отець Хрис-
тофор), Олексій Жильців (Биков), Іван Назаров (листоноша), Віктор Хох-
ряков (Рябов), Дмитро Дубов (Синицин), Геннадій Печников (Лісницький), 
Юрій Любимов (перекладач), Іван Каширін (селянин).

Фільм удостоєно Сталінської премії ІІ ступеня (1949).
Премія Праці на ІІ Міжнародному кінофестивалі трудящих у Готвальдові 

(Чехословаччина, 1949).

ПРОЩАЙ, АМЕРИКО! / ПРОЩАЙ, АМЕРИКА!

«Мосфільм», 1951 (фільм не завершено, зупинено виробництво стрічки). 
За режисерським сценарієм картина мала бути знятою в обсязі 3610 м (майже 
2 год. екранного часу).

«Мосфільм», Держфільмофонд / Госфильмофонд Росії, 1995, реставрова-
на версія фільму. 8 ч., 2032 м, 73 хв.

Автор сценарію – Олександр Довженко.
Автори сценарію архівної версії фільму – Володимир Антропов, Рос-

тислав Юренєв.
Режисери – О. Довженко, Ю. Солнцева.
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Режисер відновленої версії – Ігор Бітюков.
Оператор – Юрій Єкельчик.
Оператор відновленої версії – Борис Бондаренко.
Художник – Семен Мандель.
Композитор – Дмитро Шостакович.
Науковий коментар – Ростислав Юренєв.

У ролях: Лілія Гриценко (Анна Бедфорд), Микола Гриценко (Хауорд), 
А. Полинський (Марроу), Григорій Кирилов (посол Скотт), Юрій Любимов 
(Блейк), Людмила Шагалова (міс Вонг), Г. Леондор (Брукс), Ян Осіс (доктор 
Уінчел), А. Курков (професор Громов), П. Павленко (Томас), М. Кондратьєв 
(Гревс), П. Крилов (Стід), В. Орлова-Аренська (мати Анни), П. Меліссарато 
(батько Анни), П. Семков (брат Анни), В. Гостинський (Дарлінгтон), Л. Трак-
товенко (Пейн), Б. Аврашов (Бенкс), Григорій Шпігель.

Відреставровану архівну версію фільму вперше показано 12 січня 
1996 року в Москві, у Кіноцентрі. У лютому 1996 року відбулася світова 
прем’єра фільму – його включили до однієї з офіційних програм Міжнарод-
ного Берлінського кінофестивалю.

ПОЕМА ПРО МОРЕ / ПОЭМА О МОРЕ

«Мосфільм», 1958, кольоровий. 11 ч., 3020 м, 111 хв.
ВЕ – 4 листопада 1958 року.

Автор сценарію – Олександр Довженко.
Режисер – Юлія Солнцева.
Оператор – Гавриїл Єгіазаров.
Художники – Олександр Борисов, Іван Пластинкін.
Композитор – Гаврило Попов.
Звукооператор – В. Лагутін.
Диригент – Г. Гамбург.

У ролях: Борис Ліванов (генерал Федорченко), Борис Андрєєв (Заруд-
ний), Михайло Царьов (Аристархов), Михайло Романов (письменник), 
Зінаїда Кирієнко (Катерина), Іван Козловський (кобзар), Леонід Тараба-
ринов (Голик), Георгій Ковров (Максим Тарасович Федоренко), М. Віталь 
(Антоніна), Є. Бондаренко (Іван Кравчина), Валентина Владимирова (Ма-
рія Кравчина), Є. Агуров (Греков), Наталя Наум (Олеся), А. Кончакова 
(Валя), Л. Пархоменко (Іван Гуленко), Є. Гуров (Шиян), К. Маринченко 
(Корж), В. Витріщак (Хасанський), Ф. Трегуб (Алчевський), Поліна Нятко 
(заступник міністра), Юрій Тимошенко, С. Бобров, Н. Сазонова, Саша Со-
колов, Юра Чугунов.

О. Довженку присуджено (посмертно) Ленінську премію за сценарій 
фільму (1959).
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Почесний диплом фільму, Перша премія автору сценарію – О. Довженку, 
Перша премія за кращу чоловічу роль Б. Андрєєву на Всесоюзному кінофес-
тивалі (Київ, 1959).

ПОВІСТЬ ПОЛУМ’ЯНИХ ЛІТ / ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ

«Мосфільм», 1960, кольор., широкоформатний. 12 ч., 2928 м, 107 хв.
ВЕ – 23 листопада 1961 року.

Автор сценарію – Олександр Довженко.
Режисер-постановник – Юлія Солнцева.
Оператори – Федір Проворов, Олексій Темерін.
Художник – Олександр Борисов.
Композитор – Гаврило Попов.

У ролях: Микола Вінграновський (Іван Орлюк), Борис Андрєєв (гене-
рал Глазунов), Світлана Жгун (Уляна), Василь Меркур’єв (хірург Богданов-
ський), Сергій Лук’янов (учитель Рясний), Зінаїда Кирієнко (Марія), Воло-
димир Зельдін (Грибовський), Борис Новиков (Мандрика), О. Романенко 
(Семен Клубний), А. Богданова (Антоніна), М. Майоров (майор Величко), 
Борис Бібіков (фон Бреннер), Майя Булгакова (Олена Ступакова), С. Пе-
тров (Демид), В. Капустіна (Тетяна), В. Акуратерс (Шредер), Павло Винник, 
Н. Сазонова, Євген Шутов, Геннадій Юхтін.

 
Премія за режисуру Юлії Солнцевій на ХІV Міжнародному кінофестива-

лі в Каннах (1961). 
Вища технічна комісія французької кінематографії присвоїла фільму пре-

мію за операторську майстерність та високу технічну якість.

ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА / ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА

«Мосфільм» і Київська кіностудія імені О. П. Довженка, 1964, кольор., 
широкоформатний. 9 ч., 2235 м, 84 хв.

ВЕ – 7 грудня 1964 року.

Автор сценарію – Олександр Довженко.
Режисер-постановник – Юлія Солнцева.
Головний оператор – Олексій Темерін.
Головний художник – Олександр Борисов.
Композитор – Гаврило Попов.
Звукооператор – Л. Булгаков.
Диригент – Г. Гамбург.

У ролях: Євген Самойлов (письменник), Володя Гончаров (Сашко), Єв-
ген Бондаренко (батько), Зінаїда Кирієнко (мати), Борис Андрєєв (Платон), 
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Іван Переверзєв (начальник будівництва), І. Маркс (прабаба), Д. Орловський 
(дід Семен), Г. Заславець (Савка), В. Гусєв (Колодуб), А. Юшко (Дробот), 
В’ячеслав Воронін (Троянда), І. Жеваго (отець Кирило), Б. Юрченко (дия-
кон лука), В. Перепелюк (бандурист), В. Волков, М. Гладиш, Микола Засєєв, 
М. Сердюк, Валентин Черняк, В. Валанчуд.

Спеціальний диплом ХІІІ Міжнародного кінофестивалю в Сан-
Себастьяні (1965 р.).

НЕЗАБУТНЄ / НЕЗАБЫВАЕМОЕ

«Мосфільм», 1967, кольор., широкоформатний. 10 ч., 3181 м, 106 хв, 
2486 м (широкоекранний варіант).

ВЕ – 27 квітня 1968 року (широкоформатний), 17 лютого 1969 року 
(широко екранний).

Автори сценарію – Олександр Довженко, Юлія Солнцева.
Режисер-постановник – Юлія Солнцева.
Оператор-постановник – Дільшат Фатхулін.
Художник – Микола Усачов.
Композитор – Олексій Муравльов.

У ролях: Євген Бондаренко (Петро Чабан), Зінаїда Дегтярьова (Тетяна 
Чабан), Ірина Короткова (Олеся), Юрій Фісенко (Василь), Світлана Кузьмі-
на (Христина), Георгій Тараторкін (Іван Чабан), Сергій Плотніков (Заброда), 
Я. Мелдеріс (Людвіг Крауз), В. Скулме (Ернст Крауз), Я. Авдєєнко, Леонід 
Бакштаєв, Павло Винник, Микола Задніпровський, Валентина Салтовська, 
Олександр Мілютін, Олексій Шаварський, Василь Дашенько, В. Нечипорук, 
В. Лиман, І. Маріс, К. Кульчицький, М. Нікітін. 

За мотивами кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка.

ЗОЛОТІ ВОРОТА / ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

«Мосфільм», 1969, кольор. 8 ч., 2198 м, 73 хв.
ВЕ – 1 березня 1971 року.

Сценарна композиція – Юлія Солнцева, В. Карен.
Режисер – Юлія Солнцева.
Оператор – Георгій Рерберг.
Художник – Олександр Бойм.
Композитор – В’ячеслав Овчинников.

У ролях: Роман Ткачук (бог і селянин), Микола Гринько (архієрей), Ва-
лентина Теличкіна (Мадонна), Петро Щербаков (Гордій Труба), Микола 
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Губенко (солдат Іван), Сергій Ніконенко (цар), Борис Січкін (Несмачний), 
Елеонора Соловей (селянка).

Текст О. Довженка читає Сергій Бондарчук.

Фільм про творчу долю О. Довженка. Використано епізоди з його філь-
мів, екранізовано незавершені сценарії «Загибель богів» і «Царі».

ЗАГИБЕЛЬ БОГІВ

Київська кіностудія імені О. Довженка, творче об’єднання «Дебют», 1988. 
3 ч., 887 м, 29 хв.

Автор сценарію – Євген Гуцало.
Режисер – Андрій Дончик.
Оператор – Михайло Кретов.
Художник – Олександр Даниленко.

У ролях: Ярослав Гаврилюк (художник), Геннадій Гарбук (Непускатель), 
Борислав Брондуков (Савка), Людмила Лобза (дружина Савки), Тетяна На-
зарова (дівчина), Володимир Олексієнко (мельник), Георгій Морозюк (Геор-
гій – «побідоносець»).

Екранізація незавершеного однойменного сценарію О. Довженка.

Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина.
Збірка на відеоносіях у цифровому форматі DVD.
Національний центр Олександра Довженка, 2007.

Фільми: «Ягідка кохання», «Сумка дипкур’єра», «Звенигора», «Арсенал», 
«Земля», «Іван», «Аероград», «Щорс», «Визволення», «Битва за нашу Радян-
ську Україну», «Перемога на Правобережній Україні та вигнання німецьких 
загарбників за межі українських радянських земель», «Мічурін», «Прощай, 
Америко!», «Поема про море», «Повість полум’яних літ», «Незабутнє», «Зо-
лоті ворота», «Загибель богів».

Фільмові матеріали пройшли технологічну реставрацію та оновлення – 
як зображення, так і фонограми.

Кожен фільм має мовні субтитри українською, російською, англійською 
та французькою мовами.

До фільмів додається Анотований каталог, до якого включено «Літопис 
життя, творчості і діяльності О. Довженка» та фільмографія. До комплекту 
входить брошура, що містить кіноповість «Україна в огні» та стенограму ви-
ступу Й. Сталіна під час обговорення твору 31 січня 1944 року.

При укладанні фільмографічної довідки використано такі видання: Ано-
тований каталог «Советские художественные фильмы. 1918–1969» у 8-ми 
книгах (Москва, 1961–1996), «Олександр Довженко. Літопис життя. Фільми. 
Малюнки. Задуми». Упорядник С. Тримбач. Київ, 1994.
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А
Абуладзе Тенгіз (    

) 358
Августин Блаженний 60
Александров Григорій (режисер) 162, 

191, 256, 331, 351, 388
Александров Григорій (член 

ЦК КПРС) 209, 213
Аллілуєва Світлана 333
«Альберт» (Зельдович Григорій) 57, 

188, 278
Амундсен Руаль (Roald Engelbregt 

Gravning Amundsen) 162, 163, 195
Андреєв Борис 330
Андреєва Марія 31, 64
Андріанов Сергій 315, 325, 328, 329 
Антипенко Олександр 358
Антоненко-Давидович Борис 20 
Антонов-Овсієнко Володимир 126
Антропов Володимир (Антропов 

Владимир) 390
Архипенко Олександр 34, 35, 36, 37
Асєєв Микола (Асеев Николай) 93

Б
Бабель Ісаак 99
Бажан Микола 41, 51, 53, 54, 55, 56, 

63, 66, 72, 77, 82, 99, 167, 192, 197, 
204, 207, 210, 223, 230, 232, 236, 
241, 275, 351, 370

Байзенгерц Георгій (Генріх) (Heinrich 
Beisenherz) 109, 157, 384

Балицький Всеволод 170
Барвінська Феодосія 386
Барнет Борис (Барнет Борис) 154, 255
Бахтін Михайло (Бахтин Михаил) 

107, 116, 270, 308, 309, 327
Белза Ігор 134, 351, 385, 386
Беранже П’єр Жан (Pierre-Jean de 

Béranger) 63, 162
Березанцева Тетяна (Березанцева Та-

тьяна) 377, 378, 379, 380
Березін Юхим 103, 353

Берія Лаврентій (Берия Лаврентий) 
7, 58, 192, 204, 207, 208, 212, 310, 
313, 327

Бєлов Григорій 257, 390
Бердяєв Микола (Бердяев Николай) 38
Биков Василь 246 
Биков Микола 388
Білецький Олександр 265, 266, 267
Блакитний Василь (Елан-Блакитний) 

20, 22, 23, 29, 41, 47, 48, 50, 60
Блок Давид 140, 142, 143, 389, 390
Бляхін Павло 105 
Бобков Пилип (Бобков Филипп) 57, 92 
Богдан Костянтин 388, 389
Бодик Лазар 124, 125, 126, 141, 142, 

143, 144, 184, 384, 385, 387
Боженко Василь 180, 181, 186, 267, 

280, 387
Бойчук Михайло 32, 159
Болховська Марія 164
Большаков Іван 149, 187, 193, 209, 210, 

211, 228, 233, 234, 235, 236, 238, 246, 
256, 312, 313, 314, 316, 355

Бондаренко Борис 391
Бондаренко Євген 51, 391, 392, 393 
Бондарчук Сергій 199, 394
Борисов Олександр (Борисов Алек-

сандр) 337, 391, 392
Бородін Олександр 144 
Бортко Володимир (Бортко Влади-

мир) 200
Бретон Андре (André Breton) 68
Брехт Бертольд (Bertolt Brecht) 299, 

300, 301
Брік Ліля 94
Брік Осип (Брик Осип) 94
Будьонний Семен 203, 240
Бузько Дмитро 50
Буковець А. П. 23
Булгаков Л. 392
Булгаков Михайло (Булгаков Михаил) 

135, 136, 240, 275, 316
Булгакова Майя 392

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Бунюель Луїс (Luis Buñuel Portoles) 
114, 145, 365

Бучма Амвросій 45, 46, 47, 53, 65, 95, 
99, 127, 197, 385, 387

Бюкар Анабелла (Annabelle Bucar) 
261, 262

В
Вакар Борис 204, 389
Валері Поль (Paul Valéry) 159
Варшавський Яків (Варшавский Яков) 

332
Василевська Ванда 241
Васильєва А. 390
Вегенер Пауль (Paul Wegener) 31
Вершигора Павло 353
Винниченко Володимир 24, 47, 167
Виноградський Юрій 9, 14
Вишневський Всеволод 168, 184, 

199, 318
Візе Е. 35
Віне Роберт (Robert Wiene) 38, 129
Вінграновський Микола 16, 349, 350, 

356, 357, 366, 392
Вовченко Максим 78
Войтенко Володимир 140
Волкова Наталя 139
Волков В. 393
Ворошилов Клим (Ворошилов Клим) 

172, 176, 240

Г
Гаврилюк Ярослав 394
Гавронський Олександр 351, 352
Гайдай Леонід 103
Галицький Володимир 353
Ганс Абель (Abel Gance) 162 
Гарбук Геннадій 282, 394
Геккель Еріх (Erich Heckel) 32
Геловані Міхеіл (   

) 185
Герасимов Сергій (Герасимов Сергей) 

318, 331, 360, 363, 379 
Герек Едвард (Edward Gierek) 199
Герман Олексій (Герман Алексей) 246
Герцфельде Віланд (Wieland Herzfelde) 

33

Гіндін Михайло (Гиндин Михаил) 386 
Гіндін С. 387
Гітлер Адольф (Adolf Hitler) 202, 212, 

214, 220, 245, 272, 294
Главацький Г. 98
Глідер Михайло 153, 386
Глієр Рейнгольд 47
Глущенко Микола 33, 57
Гоген Поль (Eugène Henri Paul Gau-

guin) 86
Гоголь Микола 41, 54, 79, 106, 107, 

138, 184, 187, 196, 197, 199, 225, 
262, 264, 307, 308, 309, 314, 327, 
347, 366, 367, 377

Голованівський Сава 241
Гольдбріх Соломон 389 
Гольдштейн Ізраїль 389
Гомер 124
Гончар Олесь 207, 227, 246, 278, 299
Гончаров Володимир 348, 392
Горбачов Дмитро 156
Гордієнко Дмитро 51
Горський Олександр 330, 338
Горький Максим 31, 64, 153
Гофман Єжи (Jerzy Hoffman) 200
Грабович Григорій 116, 117
Гращенкова Ірина 84
Гребнер Георгій 311, 312, 313
Гречуха Михайло 230
Григор’єв Федір 390
Гринько Григорій 22, 29
Гринько Микола 393
Гриценко Лілія 262, 391
Гриценко Микола 262, 391
Грищенко Олександр 77, 98, 100
Грос Георг (Georg Ehrenfried Groß) 33
Грушевський Михайло 132

Д
да Вінчі Леонардо (Leonardo di ser 

Piero da Vinci) 6
да Гама Васко (Vasco da Gama) 255
Данте Аліг’єрі (Dante Alighieri) 354
Демуцький Данило 95, 98, 101, 103, 

138, 143, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 164, 165, 191, 255, 
258, 299, 336, 337, 377, 383, 385, 386
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Демуцький К. Ф. 153
Демуцький Порфир 152
Денисенко Володимир 246, 357
Дерев’янко Тетяна 36, 96, 100, 105, 

138, 139, 140, 184, 204, 380
Десняк Василь 136
Дзиган Єфим (Дзиган Ефим) 379
Дзиґа Вертов 365
Дзюба Іван 187, 265
Діллон Джон Френсіс (John Francis 

Dillon) 158
Дмитерко Любомир 360
Дмитрієв Володимир (Дмитриев 

Владимир) 262
Дніпровський Іван 51
Добронравов Борис 173, 386
Довженко (Крилова) Варвара 12, 19, 

20, 29, 31, 39, 40, 41, 65, 77, 78, 79, 
80, 87, 96, 104, 114 

Довженко Одарка 14, 249, 369, 376
Довженко Петро 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 23, 143, 249, 272, 275, 276
Довженко (Дудко) Поліна / Парас-

кева 11, 12, 13, 249, 269, 310, 356, 
376

Дойблер Теодор (Theodor Däubler) 35
Долина Петро 95
Долматовський Євгеній 241
Дончик Андрій 282, 394
Доре Густав (Louis Auguste Gustave 

Doré) 262
Досвітній Олесь 51, 53
Дранков Олександр (Дранков Алек-

сандр) 109
Драч Іван 361, 362, 366
Дрозд Володимир 145
Дубов Дмитро 390
Дубовий Іван 181, 182
Дудінцев Володимир (Дудинцев Вла-

димир) 357
Дудко Олександр 12
Дудко (Довженко) Поліна / Парас-

кева 11, 12, 13, 249, 269, 310, 356, 
376

Дудко Тарас 12, 57, 91, 276, 365, 376, 
377

Дукельський Семен 181, 388

Е
Евріпід (Εὐριπίδης) 217
Ейзенштейн Сергій (Эйзенштейн 

Сергей) 3, 4, 5, 9, 12, 104, 105, 107, 
121, 124, 135, 162, 163, 172, 191, 
196, 271, 300, 304, 351, 363, 365

Ейхенбаум Борис (Эйхенбаум Бо-
рис) 53

Елан-Блакитний (Блакитний Василь)  
20, 22, 23, 29, 41, 47, 48, 50, 60

Еліот Томас (Thomas Stearns Eliot) 88
Епік Григорій 51
Ермлер Фрідріх 166
Есхіл (Αἰσχύλος) 289

Є
Євшан Микола 70, 71
Єгіазаров Гавриїл (Егиазаров Гавриил) 

336, 391 
Єкельчик Юрій 153, 256, 386, 387, 

388, 391
Єккель Віллі (Willy Jaekel) 32, 33, 37
Єрмаш Пилип (Ермаш Филипп) 199
Єфремов Сергій 168

Ж
Жаров Михайло (Жаров Михаил) 390
Жгун Світлана 392
Жданов Андрій (Жданов Андрей) 303
Железняков Анатолій 181
Желябузький Юрій 95
Женченко Тамара 63
Жуков Георгій 248, 354
Жукова Алла 97
Журов Георгій 97

З
Завадський Юрій 95
Завелєв Борис 158, 384
Загорський Борис 108, 111, 384, 385
Загорський Олексій 387
Замичковський Іван 95, 99, 109, 383
Западна Ксана 383
Затворницький Гліб 72
Затонський Володимир 32, 170
Захаров Володимир (Захаров Влади-

мир) 304
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Зац Мойсей 83, 107, 108, 109, 384
Зельдович Григорій («Альберт») 57, 

188, 278
Земгано Ігор 383
Земляк Василь 145, 357
Золотоверхова Інна 51
Зорін Василь 352

І
Іванов 386
Іванов Віктор 102, 216, 355, 356, 357
Іванов Всеволод 376
Іванов Ілля 256, 262
Івченко Віктор 331
Іллєнко Михайло 367
Іллєнко Юрій 38, 145, 337, 349, 361, 366
Ільницький Олег 71, 73
Іоселіані Отар 350, 366, 367
Іщенко Федір 186

Й
Йогансен Майк 48, 50, 53, 54, 55, 63, 

65, 97, 113, 114, 115, 384

К
Кавалерідзе Іван 36, 53, 65, 143, 197, 

351
Каганович Лазар 30, 136
Казневський Михайло
Калатозов Михайло (Калатозов Ми-

хаил) 333, 334, 390
Калінін Михайло (Калинин Михаил) 

177, 178, 205, 259
Калюжний Олексій 98, 153, 158
Кандинський Василь (Кандинский 

Василий) 34
Капельгородська Нонна 36
Капка Дмитро 30, 31, 49, 99, 101, 109, 

383, 384
Каплер Олексій 72, 332, 333, 385
Капчинський Михайло 166
Карабаінов Олександр (Карабаинов 

Александр) 91
Кастеллі Вадим 116
Касьянов Володимир (Касьянов 

Владимир) 95
Кафка Франц (Franz Kafka) 89, 90

Кельвіц Кете (Käthe Kollwitz) 32
Керженцев Платон 303
Кириленко Іван 50
Кирієнко Зінаїда 391, 392
Кисляков Аркадій 183
Кіров Сергій (Киров Сергей) 92, 172
Кірова (Солнцева) Надія (Кирова 

(Солнцева) Надежда) 369
Кладо Микола (Кладо Николай) 379
Клер Рене (René Clair) 162
Клеринг Ганс 387
Коваленко Михайло 155, 205
Коваль Ярина 18
Ковальчук Олександр 389
Коен Джоель (Joel David Coen) 89
Коен Норман (Norman Cohen) 89
Козловський Іван 318, 331, 357, 379, 

391
Козловський Микола (Козловский 

Николай) 109, 158, 384
Коломієць Надія 13, 16
Кольцов Михайло (Кольцов Михаил) 

94
Коновалов Георгій 51
Кончаловський Петро (Кончалов-

ский Пётр) 318, 372, 377, 378
Копиленко Олександр 51
Копиця Давид 330
Кордюм Арнольд 166
Корнієць Леонід 228
Корнійчук Олександр 197, 204, 207, 

223, 232, 234, 293, 330, 351, 360
Корогодський Роман 24, 25, 29, 30, 

78, 79, 83, 193, 284, 304
Коротченко Дем’ян 228
Косарев Борис 97, 159
Косіор Станіслав 178
Косматов Леонід 258, 390
Костенко Василь 207, 260
Костенко Д. 387
Костомаров Микола 118
Костюк Григорій 25
Котов В. 389
Коцюба Гордій 51
Коцюбинський Михайло 340
Кошевий А. 22
Кошелівець Іван 10, 40, 49
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Кракауер Зігфрід (Siegfried Kracauer) 
130, 145

Красенко Василь 143, 385
Красенко Микола 141 
Крауц Альфред (Alfred Krautz) 32, 33
Крижанівський Степан 265
Крилов Микола (Крылов Николай) 

239, 288
Крилов П. 391
Крилова (Довженко) Варвара 12, 19, 

20, 29, 31, 39, 40, 41, 65, 77, 78, 79, 
80, 87, 96, 104, 114 

Клименко Антон 383, 384
Кроховецький 17
Крушельницький Мар’ян 383
Кудін В’ячеслав 92, 139, 173
Кузьмін Михайло (Кузьмин Михаил) 

129
Кузнецов А. 389
Кузнецов Сергій (Кузнецов Сергей) 

263
Кузякіна Наталя 46, 134, 135, 137
Кулешов Лев 350, 351
Кулик Іван 29
Куліш Микола 42, 43, 49, 136, 137
Куліш Пантелеймон 185
Кун Юлій 389, 390
Куценко Микола 19, 40, 51, 140
Кучинський Микола 385

Л
Лавреньов Борис 312
Ланг Фріц (Friedrich Christian Anton 

Lang) 38, 129
Ланглуа Анрі (Henri Langlois) 364
Лапшин Костянтин (Лапшин Кон-

стантин) 261
Латишев А. 225
Ле Іван 145
Левін Юхим (Левин Ефим) 139, 306, 

310
Леже Фернандо (Joseph Fernand Henri 

Léger) 378
Лейда Джей (Jay Leyda) 149
Лейтес Олександр 51
Ленін Володимир (Ленин Владимир) 

33, 43, 60, 151, 182, 183, 253, 327, 334

Лесь Курбас 20, 42, 44, 45, 46, 47, 55, 
65, 77, 97, 98, 100, 103, 127, 152, 
173, 188, 300, 301

Леся Українка 295
Лисенко Трохим 256, 272
Литвин Костянтин 213
Литовчик Степан 13, 15
Лібер Джордж (Liber George O.) 30
Ліванов Борис 302, 318, 331, 357, 391
Лінгарт Любомир (Lubomír Linhart) 

160
Ліндер Макс (Max Linder) 101, 102, 103
Литвинов Максим (Литвинов Мак-

сим) 263
Лопатинський Фауст (Фавст) 98, 

101, 153, 156, 174, 383
Луков Леонід 210, 304
Лундін Аксель 99
Луцький Юрій 52, 53, 54
Любченко Аркадій 51, 53
Любченко Панас 22, 29
Люм’єр Луї-Жан (Louis Jean Lumière) 

4, 129
Люм’єр Огюст (Auguste Lumière) 4, 129
Лядов Анатолій 142, 144
Ляморіс Альбер (Albert Lamorisse) 

358
Лятошинський Борис 179, 386, 388
Ляшенко Лука 385, 387

М
Магеллан Фернан (Fernando (Hernan-

do) de Magallanes) 255
Мазуренко Юрій 29
Майський Михайло 51, 53
Макаренко Микола 184, 387
Максимова Олена (Максимова Елена) 

149, 385, 386
Маленков Георгій 210, 312
Малишко Андрій 56, 387
Мальро Андре (André Malraux) 156
Мао Цзедун ( ) 348
Марголіт Євген 256, 267, 273, 334
Маркес Габріель (Gabriel José García 

Márquez) 145
Маркс І. 393
Маркс Карл (Karl Heinrich Marx) 18, 19

www.etnolog.org.ua

IM
FE



400

Мар’ямов Олександр (Марьямов 
Александр) 42, 53, 371

Масоха Лаврентій 386
Масоха Петро 47, 65, 133, 138, 141, 

142, 143, 144, 148, 154, 155, 164, 
348, 373, 385, 386, 387

Маяковський Володимир (Маяков-
ский Владимир) 93, 94, 298, 361, 
377, 378

Мдівані Георгій 84
Мейєрхольд Всеволод 46, 184, 186, 300
Мельєс Жорж (Maries-Georges-Jean 

Méliès) 46
Мельник Степан 42, 72
Мельникова Олена 386
Мень Олександр (Мень Александр) 271
Месхієв Дмитро (Месхиев Дмитрий) 

246
Микитенко Олег 44
Микола І (Николай І) 172, 216
Микола ІІ (Николай ІІ) 18, 127
Миколайчук Іван 79, 145, 357
Михайлов Володимир (Михайлов 

Владимир) 21, 142
Мікеланджело Буонарроті (Miche-

langelo di Lodovico di Leonardo di 
Buonarroti) 3, 4, 122

Мінін Сергій 108, 109, 384
Мічурін Іван 254
Мішурін Олексій 276, 277, 278, 279, 

281, 358, 387
Молотов В’ячеслав 172, 229
Мор Томас (Thomas More) 43
Моргун Іван 23
Москальов Василь (Москалёв Васи-

лий) 376
Моцарт Вольфганг Амадей (Wolfgang 

Amadeus Mozart) 304
Муравйов Михайло (Муравьёв Ми-

хаил) 126
Мураделі Вано 303
Муратов Олександр 47, 91, 167
Муратова Кіра 104
Мурнау Фрідріх (Friedrich Wilhelm 

Murnau) 38, 158
Мусін-Пушкін Олексій (Мусин-Пуш-

кин Алексей) 17

Н
Надемський Микола 119, 141, 143, 

147, 384, 385, 386
Нагнибіда Микола 310, 311
Наєнко Михайло 367
Назаренко Іван 359
Назаренко Яків 16
Насонов К. 257
Натансон Георгій 260
Наум Наталя 391
Негрі Пола (Pola Negri) 37
Некрасов Віктор 273, 274, 332, 333, 338
Нехорошев Віктор 379
Нечеса Павло 64, 65, 99, 100, 101, 

107, 112, 155, 352
Нечуй-Левицький Іван 99, 102, 138, 

296
Нікітін М. 393
Нікітіна Ніна 387
Нільсен Володимир (Нильсен Влади-

мир) 83
Нобіле Умберто (Umberto Nobile) 162
Новиков В. 386
Новиченко Леонід 266, 265
Новиков Борис 392

О
Овчинников Всеволод 384, 385
Овчинников В’ячеслав 379, 393
Ольга, княгиня 297
Омелянович-Павленко Микола 21
Осика Леонід 361, 362
Осіс Ян (Yan Osis) 263, 391
Островський Георгій 82, 83
Островський Микола (Островский 

Николай) 184
Охлопков Микола (Охлопков Нико-

лай) 359

П
Павличко Соломія 113
Панч Петро 51, 204, 229
Параджанов Сергій 145, 269, 349, 

361, 366, 378
Пастернак Борис (Пастернак Борис) 

376
Пензо Іда 80, 81, 82, 83, 109, 110, 384
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Перегуда Олександр 97
Пересвєтов Іполит (Пересветов Иппо-

лит) 92
Перестіані Іван 112
Перцов Віктор 372, 374, 375
Петлюра Симон 21, 24, 132, 134
Петрицький Анатоль 378
Петров Сергій 385
Петрова Ірина 139
Пилипенко Сергій 48, 51
Пир’єв Іван 330, 370
Підмогильний Валер’ян 47, 167
Підсуха Олександр 139, 140, 248, 

267, 364, 370
Пілсудський Юзеф (Józef Klemens 

Piłsudski) 24
Піскатор Ервін (Erwin Piscator) 300, 

301, 312
Пластинкін Іван 337, 391
Плачинда Сергій 373
Подорожний Олександр (Лесь) 46, 

119, 384
Поліщук Валер’ян 50, 75
Попик В’ячеслав 21 
Попов Всеволод (Попов Всеволод) 216
Попов Гаврило 389, 391, 392
Поскрьобишев Олександр (Поскрё-

бышев Александр) 303
Постишев Павло 47, 167, 178
Пришвін Михайло (Пришвин Михаил) 

319
Прокоф’єв Василь 64
Протазанов Яків (Протазанов Яков) 

94
Пудовкін Всеволод 3, 4, 5, 9, 61, 121, 

122, 143, 149, 151, 196, 271, 281, 
365

Пушкін Олександр (Пушкин Алек-
сандр) 69, 172, 216, 265, 361

Пшавела Важа (    
) 358

Р
Рафаель Санті (Raffaello Santi) 122
Ревуцький Левко 140, 351, 385
Рильський Максим 223, 234, 268, 

317, 318, 332

Ріхтер Ганс (Hans Richter) 162
Родченко Олександр (Родченко 

Александр) 249
Романов Михайло (Романов Михаил) 

331, 391
Ромм Михайло (Ромм Михаил) 238, 

350
Рона Йосип (Йозеф) (Joseph Rona) 

98, 99, 100, 103, 383
Роом Абрам 193, 351
Росляк Роман 56, 57, 197, 353, 382
Росселіні Роберто (Roberto Rossellini) 

365
Рошаль Григорій 95, 379
Русанов Павло (Русанов Павел) 329, 

378, 379
Руссо Жан-Жак (Jean-Jacques Rous-

seau) 60, 242
Рутинський Петро 17

С
Савченко Ігор 152, 175, 197, 198, 238, 

269, 349
Савченко Яків 351
Садкович Микола 354, 355
Садуль Жорж (Georges Sadoul) 144, 

335, 337
Сазонов А. 313
Сазонов Петро 99 
Сазонова Ніна 391, 392
Саксаганський Панас 45
Сальєрі Антоніо (Antonio Salieri) 304
Самойлов Євген 184, 185, 186, 387, 

388, 392
Сандрар Блез (Blaise Cendrars) 35
Сар’ян А. 390
Сар’ян Г. 390
Сасим Микола 352
Сац Наталія 93
Свашенко Семен 46, 47, 95, 119, 128, 

141, 143, 144, 146, 186, 385
Святослав, князь 264, 307, 346
Семенко Михайль 63, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75
Сенкевич Генрик (Henryk Sienkiewicz) 

199
Сергієнко Роллан 349, 365 
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Сєров Олександр (Серов Александр) 
143, 144

Симонов А. 383
Симонов Костянтин (Симонов Кон-

стантин) 334
Симонов О. 384
Скляренко Галина 156
Скляренко Семен 179
Скляр-Отава Поліна 384
Сковорода Григорій 270
Скорецький Г. 108
Скрипник Микола 47, 166, 167, 168, 

169, 236
Скуратов Іван 186, 387
Слісаренко Олекса 48, 51, 72
Смирнов Микола 386
Слов’янський Микола 17
Смолич Олена 318
Смолич Юрій 42, 44, 50, 56, 198, 300, 

318, 358, 364
Собачко Ганна 38
Соколянський Іван 42, 44, 50, 56, 198, 

300, 318, 358, 364
Солнцев Георгій 92, 376
Солнцев Іполит (Солнцев Ипполит) 

91, 92 
Солнцева Юлія (Солнцева Юлия) 36, 

56, 57, 78, 79, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 105, 138, 139, 140, 143, 145, 154, 
155, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 179, 183, 187, 188, 189, 
191, 197, 200, 204, 205, 207, 232, 233, 
234, 236, 237, 248, 249, 254, 257, 258, 
267, 269, 272, 278, 286, 298, 302, 310, 
311, 312, 313, 323, 325, 330, 331, 332, 
336, 348, 350, 364, 365, 369, 370, 371, 
372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393

Соловйов Василь (Соловьёв Василий) 
371, 379

Соловйов Володимир 390
Сосюра Володимир 20, 50, 197
Сталін Василь (Сталин Василий) 260
Сталін Йосип (Сталин Иосиф) 19, 

23, 29, 30, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
123, 127, 134, 135, 136, 137, 139, 

149, 151, 152, 162, 167, 169, 170, 
171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 192, 193, 205, 207, 
208, 209, 211, 212, 215, 220, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 234, 235, 236, 237, 247, 
253, 256, 259, 260, 266, 267, 271, 
272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 
280, 281, 282, 293, 295, 296, 299, 
303, 305, 312, 314, 316, 321, 327, 
333, 342, 345, 346, 355, 359

Старицька-Черняхівська Людмила 168
Старицький Михайло 102
Стефаник Василь 202
Стецький Олексій (Стецкий Алексей) 

5, 167 
Столпер Олексій (Столпер Алексей) 

334
Ступка Богдан 200, 246
Стус Василь 368
Сунь Ятсен ( ) 347 
Сурков Олексій (Сурков Алексей) 331
Суслов Михайло (Суслов Михаил) 313
Суслов Онисим 384

Т
Тамарський Юрій 388
Танхіль-Танхілевич 182
Тарабаринов Леонід 331
Тарасенко Борис 36
Тарковський Андрій (Тарковский Анд-

рей) 245, 341, 363, 366, 367
Тарновський Микола 40
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