
ДУША В ОГНІ 

 
Драма на дві дії 

 
 
 
ДІЙОВІ ОСОБИ 

 
Олександр Довженко – український письменник і 
кінорежисер. 
Юлія Солнцева – російська актриса і режисер, його 
дружина. 
Ольга Василівна Сурикова-Кончаловська – старша 
подруга Юлії. 
Військові кореспонденти, селяни. 
Жінка-лікар. 

 
 

Події відбуваються на фронті і в Москві 
у 1942-1956 роках. 
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ДІЯ ПЕРША 
 

1942 рік. Москва. Квартира Солнцевої і Довженка. Юлія 
Іполитівна сидить задумана, тримаючи в руках конверт і лист. 
Дзвонить телефон. Солнцева кидається до трубки. 

Юлія (схвильовано). Сашко! Алло! Сашко! (Уже 
стриманіше). Здрастуйте, Іване Павловичу... Пробачте, я 
думала, що це Сашко з фронту приїхав... Так, він зараз на 
фронті... (Крутить конверт у руках). Останнього листа 
Сашко написав з Валуйок – він там кореспондентом, 
військовим кореспондентом: пише статті, оповідання, 
звернення... Ну, ви ж читали в центральній пресі... Ні, я не 
знаю, які в нього плани щодо кіно... Боюсь, що зараз він за 
це не візьметься... Ні, це не мої припущення – Сашко так 
пише у своєму листі. Я можу деякі рядки вам зачитати, 
якщо ви не вірите... (Розгортає аркуш). Ось, слухайте... 
(Читає). “... небачені страждання впали на долю мого 
народу... Те, що я узнав, наповнило мою душу такою 
печаллю, що я часом наче задихаюсь від неї. Гітлер буде, 
безумовно, розбитий – це правда, але він погубив Україну. 
Тому я не можу звідси поїхати. Мені не треба вже нічого, ні 
грошей, ні квартири. Не потрібна мені і кінематографія... 

... Я твердо вирішив. Якщо у мене ще вистачить 
сил, всі їх віддати на щось міцніше і довговічніше, 
розумніше, ніж кіно... 

Я буду писати про страждання, про героїзм, про 
трагедію свого народу. Багато продумав, багато намітив і, 
безумовно, щось зроблю хоч перед своєю смертю...”. 
(Склала лист). Ось бачите... Йому зараз не до кіно... Хоча 
той твір, який Сашко зараз пише, – це кіноповість. Один з 
наших московських  письменників-фронтовиків, передаючи 
мені цей лист, розказував, що повість називається “Україна 
в огні” і що Сашко уже читає з неї уривки своїм 
товаришам... Казав, що це так зворушливо, що всі плачуть... 
Добре, я напишу Сашкові, що при “Мосфільмі” 
створюється філія Київської кіностудії і що ви хочете 
бачити його її керівником. Але чи він погодиться, я не 
знаю... Ви ж чули, що він пише з фронту... Я теж хочу 
бачити його тут, але як він сам вирішить, так і буде... До 
побачення. (Повісила трубку). 

Прифронтова зона. У звичайній сільській хаті Довженко читає 
своїм товаришам повість “Україна в огні”. Він стоїть, 
схвильований, посеред кімнати. Військові кореспонденти і 
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господарі, розсівшись хто де, слухають його не менш 
схвильовано і уважно. 

Довженко (читає з рукопису). “Минали дні, минали 
ночі в загравах пожеж. Минуло літо. Мокра осінь. Розбухли 
холодні болота у дрібних дощах. Горіло. Над очеретами 
туман і дим. Крякали міни у багновищах серед людей. У 
гнилицях потопало юнацтво... 

По шию, по рот у холодній воді брели болотами на 
схід многі тисячі бездоганних героїв-страдальців, немов 
розкидані негодою величезні журавлині ключі. 

- Товариші! Братці! Прийміть поранених! Підвезіть! 
– кричали поранені на сумному шляху. Одступало військо. 
Пролітали вантажні машини різних снабів, воєнторгів, 
управлінь, постачань. Холодні, злі шофери, здавалося, не 
бачили нічого на дорозі. Не бачили й пасажири. Чимало 
серед них було нікчемних людей, позбавлених глибокого 
розуміння народної трагедії. 
- Товариші, пожалійте! – благали поранені. 
- Стій, стрілятиму! – кричав поранений Василь Запорожець. 
– Стій! 
- Ну, що ж воно робиться! Скажіть мені, чому ми такі 
погані? – плакався ранений юнак з перебитою ногою. – 
Товариш командир, програма яка! Сама найкраща в світі. А 
ми ось які, гляньте! Підвезіть ранених,  розтуди вашу мать! 
– і заплакав. Пролітали машини, як осінній лист. 

* * *  
В районному місті, серед метушні і зловісної 

розгубленості, вбігають до голови Н.Лиманчука дві красиві 
дівчини. 
- Що вам треба? 
- Скажіть!.. – хвилюються вони, ледве дихаючи. 
- Що сказать? Що вам треба, що? 
- Чи буде наше місто здаватися ворогу? 
- Яке місто? Як ви смієте? Хто вас прислав? П’ята колона? 
Паніку сіяти?! Вийдіть зараз же з кабінету, щоб я вас тут не 
бачив! Це місто ніколи не буде зайняте! 
- Неправда. Не слухайте його, товаришки, – сказав Василь 
Кравчина, увійшовши до кабінету. – Неправда. Це місто ми 
покидаємо. Тікайте, дівчата. Поки не пізно – тікайте, бо 
горе вам буде. 
- Хто ви такий? Як ви смієте? Ви знаєте, що за це?.. – 
хохорився голова, рвучи на шматочки якісь секретні 
папери. Він був великим любителем різних  секретних 
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паперів, секретних справ, секретних інструкцій, постанов, 
рішень. Це возвишало його в очах громадян міста і 
надавало йому досить довгі роки особливої 
респектабельності. Він засекретив ними свою 
провінціальну дурість і байдужість до людини... 
- Тікайте, сестри мої, тікайте. Бо прийдуть німці, 
понівечать вас, заразять хворобами, поженуть у неволю, а 
цей незгораємий шкаф, – показав Василь на голову, – що 
збирається тікати, повернеться потім та й судитиме вас за 
розпусту. 
- Я вас заарештую! Алло! Алло! – загукав голова 
Лиманчук, смикаючи телефонну шворку і дмухаючи в 
телефон, мов у самоварну трубу. – Мене партія поставила!.. 

* * *  
...Відходили бійці по брудному шляху, оглядаючись 

на захід в тяжкому смутку... А селяни орали землю в ярмах 
і шлеях. Шестеро в плузі, сьомий за плугом – Мина 
Товченик. 
- Гей, гей! – поганяє Мина дезертирство і оточенство. 
- Прав уже мовчки, не дратуй! – сердиться в ярмі старий 
колгоспник Левко Цар. 
- Тягни, тягни, бугай!   
- Ой, яка ж пекельна мука! 
- Ах, якби я був в армії. Хай би мене ранило, контузило в 
боях щодня, який я був би щасливий! 
- А чого тікав? 
- Розгубивсь якось і не міг понять сам себе. Броня тонка. 
- Еге. Крові злякався! 
- Атож... Ху-х... Усіх же вчили, щоб тихі були та смиренні... 
Все добивалися трусості. Не бийся, не лайся! Єдина була 
зброя – писання доносів один на одного, трясця його матері 
нехай. Та ні Бога ні чорта – все тече, все міняється! От і 
потекли. А судді попереду! 
- Еге. 
- А що ти думаєш? Не буде вже, мабуть, ні вчителів, ні 
техніків, ні агрономів. Витовче війна. Одні тільки 
слідувателі та судді остануться. Та здорові, як ведмеді, та 
напрахтіковані повернуться! 
- Хіба повернуться? 
- Повернуться, ось побачите. Та ще допитуватимуться, що 
робив, як німцям служив. Ну? А ти думав? Та за шию!.. 

* * *  
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А згодом... Плакали люди навколо. Прощалися 
матері з дочками, сестри з братами-каліками та малими 
дітьми. Плакали обідрані, покинуті діти, розлучалися з 
матерями, розкидало їх на всі сторони. Одні лиш 
тупоголові німецькі вбивці спокійно походжали поміж 
нещасними і заганяли їх по вагонах, як худобу... Поїзд, 
переповнений невольницями, побитими чоловіками, кіньми 
та биками, рушив на захід. Пропливали широкі сірі неорані 
українські лани, розбиті вокзали, зруйновані міста і чорні 
вікна спалених домів... “ 

Знову Москва. Юлія Солнцева сидить за столом засмучена. 
Заходить Довженко у військовій формі, в шинелі, з планшетом 
при боці і з невеличким чемоданчиком. 

Довженко (тихенько поставив чемоданчик на підлогу). 
А хто це в нас тут сумує? 
Юлія. Сашко! (Підбігла до нього, обняла). Сашко... 

(Погладила його змарніле обличчя). Який ти став... 
Довженко. Сивіший... Я став сивіший, Юлю... Сивіший 

і мудріший... Я став іншим... Усі стають іншими, хто 
проходить через те пекло... (Задумався). А може, й не всі...  
Юлія (стурбовано). Ти голодний? 
Довженко. Чи я голодний? Та в мене ж пайок! (Показав 

на чемоданчик). У мене півчемодана харчів! Це ви тут, 
напевно, голодні... (Починає діставати консерви, хліб і 
т.д.). 
Юлія  (заглядає в чемоданчик). А другою половиною 

чемоданчика ти мене почастуєш? 
Довженко (дістав звідти великий рукопис). Це моя 

повість. “Україна в огні”. На двох мовах! 
Юлія. Я вже багато чула про неї. Борис Полєвой 

розповідав мені, як ти читав їм цю повість у якомусь селі. 
Казав, що всі плакали...  
Довженко. Юлю, вони не над моїм твором плакали, 

вони плакали над людським горем – ти навіть не уявляєш, 
скільки там горя...  
Юлія. Уявляю, якщо ти вже весь посивів... (Погладила 

його сивину). Сашко, почитай мені свою повість. 
Довженко. Ні, спочатку я тебе нагодую. (Починає 

відкривати консерви). 
Ранок наступного дня. Юлія стоїть посеред кімнати, тримаючи 
в руках рукопис. Вона дуже схвильована. Заходить Довженко, 
він уже в шинелі. 

Довженко. Юлю, я піду в Комітет. Ти дочитала вже 
повість?  
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Юлія. Дочитала...  
Довженко. І що скажеш? 
Юлія. Це найкраще з усього, що ти написав. І 

найстрашніше з усього, що досі писали про цю війну. 
Довженко. І найкраще може виявитися 

найстрашнішим... Правда прекрасна, але вона і страшна...  
Юлія. Ти розповіси мені ще про війну?  
Довженко. Розповім, але коли повернуся з Комітету. А 

ти почитай поки що мої записні книжки – там теж про це 
багато написано. (Дістає з кишень і віддає їй записники). 
Юлія (благально). Сашко, не затримуйся там. Я так 

довго тебе чекала.  
Довженко. Я швиденько. (Цілує її і виходить). 

Юлія Солнцева сідає за стіл і починає вголос читати 
Довженкові записи. 

Юлія (читає з записника). “Страшенні діла робляться на 
Україні. Страшенні діла. Уже знищено багато мільйонів 
людей, а скільки вимре од голоду, од снарядів, од бомб і 
розстрілів, одному Богу відомо. Найстрашнішим під час 
відступу був плач жінок. Коли я згадую зараз відступ, я 
бачу довгі-довгі дороги,  численні села, і околиці, і скрізь 
жіночий невимовний плач. Плакала Україна. 

 
Прочитав був Н свою статтю “Україна в огні”. Він 

сказав мені: 
- Одне місце нереальне. Ти пишеш – був великий плач. Це 
неправда. Іменно плачу не було. Дивилися сумно, але не 
плакали. Ніхто не плакав, розумієш? 

“Брешеш, – подумав я, – брешеш, сліпий 
чиновнику. Плакала вона вся, обливала сльозами твою 
дорогу, а ти дивився на неї через свої окуляри і  через шкло 
закритої машини і нічого не бачив, бо не хотів бачити, 
сліпче...”. 
 

Випхали мене з Києва НН, залишивши нещасних 
моїх батьків безпритульними. Щодня ходили мимо хати, і 
ні один не зайшов. Ніколи було... А потім і самі повтікали в 
закритих машинах, так і не побачивши “ні одної сльози”. А 
батьків моїх кинули на смерть. Скільки жив буду – не 
прощу. 

 
У Києві зірвано Печерську лавру. Уже ніколи над 

Києвом не підноситиметься у блакитну височінь прекрасна 
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золота голова. Перед смертю попрошу поховати мене десь 
на лаврських старовинних горбах, що їх любив я більш за 
все на світі... 

 
Я бачив фото. На бідну стареньку хатку, похожу на 

бабусю, притрушену снігом, наступають бійці і танк, і 
підпис: “Наші героїчні і т.і. наступають на дот”. Бідна 
хатиночка, чого тільки ти не бачила на світі. Хто тебе не 
грабував, хто не бив тебе, не обстрілював... 

Коло розбитої печі, серед руїн, лежала бабуся... У 
неї були маленькі руки... Вона притулила їх долонями до 
долівки, і брудна долівка здавалася чистішою і теплішою 
серед снігів... (Повторює задумано). “І брудна долівка 
здавалася чистішою і теплішою серед снігів”... (Задумалась. 
Потім оглянула долівку квартири, взяла віник і швиденько 
замела її. Тоді знову взялася читати). 

Так. Значить, я уже не перший кінорежисер 
радянської кінематографії, не той майстер кіно, якого 
американці вважають за... і т.і. Я – інтендант другого рангу, 
другого, так би мовити, сорту з двома горбиками на конвірі. 
Тільки вчора, таким чином, я пересвідчився, що я зробив 
для радянської культури вдвоє менше, ніж Ванда 
Василевська і Бажан... Я пасинок у влади. Я не сіль. Сіль – 
Корнійчук, Бажан і навіть Панч. Вони 1 рангу, я другого. 
Одіозне моє становище підозрілої неповноцінної людини 
серед свого народу на своїй землі зробило моє життя 
важким, сумним і нещасним. 

 
Мені здається часом, що мене соромляться, що я 

дратую багатьох людей, як приспане сумління. 
 
Пишу в машині... По тротуару проходять люди. Ні 

одного гарного обличчя, ні одного привітного виразу, ні 
одної стрункої фігури. Обдерті старі і молоді ходять без 
будь-яких знаків людської гідності в позах... 

(Тут Юля відкладає блокнот, підходить до 
дзеркала, оглядає себе і свій одяг. Одягає щось краще, 
причісується, знову оглядає свою фігуру і, заспокоївшись, 
повертається до читання). 

Ночував у глухенькому селі Овчинникові. Спав ніч 
у хліві поруч з коровою Манькою. Манька цілу ніч важко 
зітхала і не завжди гарно пахла.  
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(Тут Юля уже починає принюхуватись до рукавів 
своєї кофтини, знову підходить до дзеркала і кропить 
одеколоном  одяг, руки, обличчя. Тоді далі читає). 

Читав сценарій Микиті Сергійовичу до двох годин 
ночі у селі Померках. Після читання була досить довга і 
приємна бесіда. Микиті Сергійовичу сценарій “Україна в 
огні” дуже сподобався, і він висловив думку про 
необхідність надрукувати його окремою книжкою. 
Російською та українською мовами. Нехай читають. Нехай 
знають, що не так воно просто. 
 

Я в Москві. Три дні в дорозі. Болить серце. 
Ретельна Юля переробляє “Щорса”. Рідна моя, невгамовна 
дорога подруга”... 

Юля закрила записну книжку, притулила її до грудей. 
Повертається Довженко. Він дуже блідий. 

Юлія. Сашко! На тобі лиця нема! Що сталось? Болить 
серце?! 
Довженко. Большаков сказав, що моя повість “Україна 

в огні” не сподобалася Сталіну і він заборонив її для друку і 
постановки... 
Юлія. Як же так? (Показує записник). Ти ж пишеш, що 

Хрущову повість настільки сподобалась, що він пропонує 
друкувати її окремою книжкою! 
Довженко. Це він так казав, поки не знав думки 

Сталіна. Ой, лихо мені буде, я наших українців знаю... 
Дзвонить телефон. Трубку бере Юлія. 

Юлія.  Алло... Здрастуйте, Микито Сергійовичу... Так, 
Олександр Петрович дома... (Простягає трубку 
Довженкові). Сашко, це Хрущов...  
Довженко (беручи трубку). Краще б мене зараз тут не 

було... (В трубку). Доброго дня, Микито Сергійовичу... Так, 
мені вже передали думку Йосипа Віссаріоновича... І ви теж 
такої ж думки про мою повість?.. Але ж коли я вам читав... 
Так, так – то були тільки уривки... Я розумію... (Довго 
вислуховує Хрущова і стає ще блідіший). Микито 
Сергійовичу, я розумію, що над повістю треба ще 
працювати, але це надто серйозні звинувачення – у моєму 
творі нічого ворожого народу, партії і уряду немає... Ви ж 
самі її чули... Добре, я готовий відповідати за свої слова... 
До побачення... (Повісив трубку і важко опустився на 
стілець).  
Юлія (з острахом). Сашко, чого вони хочуть?..  
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Довженко. Смерті моєї хочуть...  
Юлія. Він так різко з тобою говорив?  
Довженко. Так він зі мною не говорив ще ніколи... 

Виявляється, я “ошукав” його і написав в “Україні в огні” 
щось вороже партії, уряду і народу. Тепер він називає мою 
повість “писаниною”...  
Юлія. А як же його пропозиція видати її на двох мовах?  
Довженко. Тепер, Юлюшо, мене будуть на двох мовах 

ганьбити. А може, й не тільки на двох... Скільки в нас мов? 
(Запитально подивився на дружину). 
Юлія. Сашко, вони не посміють! Ти всесвітньовідомий 

режисер! Тебе визнала Америка і Європа! Тебе знає весь 
світ! Вони не посміють! Чуєш?!  
Довженко (уже якось приречено, співає). 

Чуєш, брате мій,  
товаришу мій, 
відлітають сірим шнуром  
журавлі у вирій.  
Кличуть кру, кру, кру!  
В чужині ум-ру!  
Заки море перелечу,  
крилонька зітру... 

Юлія (обняла його). Сашко, вони тільки полякають... 
Вони самі злякались тієї правди, що ти написав, і тепер, 
щоб помститись за цей свій переляк, хочуть полякати 
тебе... А більше вони нічого не посміють тобі зробити! 

Хтось дзвонить у двері.  Юлія аж здригнулася і з острахом 
дивиться на Довженка. 

Довженко. Оце вже, мабуть, і прийшли лякати... Я сам 
відкрию... (Виходить. Згодом повертається сам). 
Заспокойся, Юлюшо. Це поки що не “воронок”. Мене 
викликають на спільне засідання Політбюро ЦК ВКП(б) і 
Політбюро ЦК КП(б)У з приводу моєї повісті. 
Юлія (недовірливо). О восьмій годині вечора?! У 

неділю?! 
Довженко. А чого ти дивуєшся? Ти ж сама тільки що 

сказала, що я всесвітньовідома особа! (Обняв її за плечі). Не 
хвилюйся так... Якби мали заарештовувати, то не 
викликали б на Політбюро... Значить, просто будуть 
“вправляти мозги”!  
Юлія. А ти їх не слухай... Угни мовчки голову і думай 

про мене...  
Довженко. Юлю, я завжди так роблю. Тому я майже 
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весь час тільки про тебе і думаю... 
Юлія (благально). Сашко, не наговори їм нічого – 

вернися живий...  
Довженко. Юлюшо, там буде кому говорити. Крім 

мене, на Політбюро викликали ще й Рильського, 
Корнійчука і Бажана. У порядності Рильського я нітрохи не 
сумніваюсь. Але в непорядності двох останніх не 
сумніваюсь теж – я бачив, як вони на фронті тупали ногами 
на своїх же колег по перу і посилали їх на вірну смерть... 
Але мені пора – мене чекає “правительственна” машина. 
Так що не хвилюйся – сьогодні я ще повернусь. 
(Виходить). 

Ніч. Юля спить, сидячи за столом і поклавши голову на руки. 
Заходить Довженко. Він хоче тихенько роздягнутись, але Юля 
прокидається.  

Юлія (кидається Довженкові на шию, цілує його). 
Сашко, Сашко! Ти мовчав? 
Довженко . Юлю, я ж казав, що там буде кому 

говорити. (Роздягається). 
Юлія. Але все обійшлось? (З надією дивиться на нього). 
Довженко (сідаючи за стіл). “Обійшлось” у тому 

розумінні, що мене не розстріляють. Але якщо 
передбачити, що в моєму житті тепер настануть сумні і 
невеселі зміни, то все тільки починається, Юлюшо... 
Юлія. А що було... на Політбюро? 
Довженко. Сталін мене ще “пожалів” – його критика 

була різкою, але він сказав, що її не будуть друкувати у 
пресі. Як висловився Йосип Віссаріонович, “пожаліли 
автора”, хоч моя повість “Україна в огні”, за його ж 
словами, “відображає ворожу ідеологію”.  
Юлія. А Хрущов? 
Довженко. Ти надіялась, що він за мене заступиться? 

Ні, він виступав ще різкіше. Він так і сказав: “Наша 
політика перемогла – в цьому наша сила, і довженки будуть 
відкинуті українським народом, як би вони не рядились в 
друзі українського народу”. Він так і сказав “довженки”, у 
множині. Дай Боже, щоб я справді був не один... 
Юлія. А Бажан і Корнійчук? 
Довженко. Ці смиренно і ствердно кивали головами. А 

це значить, що на Україні вони будуть збирати збори і 
“розвінчувати” на них мою повість і мене. Їх для цього в 
Москву і позвали. 
Юлія. А Рильський? 
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Довженко. Рильський – людина. Він, як і всі, славить 
вождів, щоб вижити, але він ніколи не дозволить собі 
облити брудом побратима. Він у моєму цькуванні на 
Україні участі не візьме. 
Юлія. То чим все скінчилось? 
Довженко. Скінчилось тим, що Берія вигукнув: “Будем 

вправлять мозги!”  
Юлія. Аби ти був живий і на волі, і... ніхто тобі нічого 

не вправить! Як добре, що ти змовчав... 
Довженко. Це тільки тому, що я три години думав про 

тебе. 
Юлія (спробувала усміхнутись). Я сьогодні врятувала 

тобі життя? 
Довженко (обняв її). Ти мені вже давно його 

врятувала... 
Пройшов якийсь час.  Юлія Солнцева і Олександр Довженко у 
тій же кімнаті. Довженко дуже засмучений. 

Юлія (обнімає його). Сашко, це все ще не так страшно... 
Ти ж знаєш, чим взагалі скінчитись могло... 
Довженко. Так, це ще не так страшно... Але “вправляти 

мозги” вони вміють... (Загинає пальці). Зі складу 
Всеслов’янського комітету і Комітету по Сталінських 
преміях мене вивели. З редколегії журналу “Україна” теж. 
Від обов’язків художнього керівника Київської кіностудії 
увільнили. На загальних зборах письменників Києва, 
спасибі Бажану і Корнійчуку, мене за мою “Україну в огні” 
“розвінчали і осудили”. Публікації в журналах відклали. На 
пленумі правління Спілки радянських письменників різкій 
критиці піддали! 
Юлія. Зате Рильський на тому ж пленумі сказав, що 

“нове явище в нашій літературі являють собою пристрасні 
оповідання Олександра Довженка”.  
Довженко. Я ж казав, що Рильський – людина. Він не 

одвернувся од мене, як усі... 
Юлія (зітхнула). Так, всі од нас поодвертались... Навіть 

друзі уже не заходять – бояться усі... Сашко, ти сьогодні 
бачив кого-небудь?  
Довженко (з болем). Нікого. А ти?  
Юлія. І я нікого... 
Довженко (похопився). Ні, стривай... Як це “нікого”?! Я 

бачив тебе!   
Юлія (подивилась на нього). А я – тебе...  
Довженко (твердо). І мені цього досить!  
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Юлія.  І мені досить... (Обнялись). 
Кінець першої дії. 

 
ДІЯ ДРУГА 

 
1956 рік. Квартира Олександра Довженка і Юлії Солнцевої у 
Москві. За письмовим столом сидять Солнцева і Довженко і 
щось пишуть... 

Юлія (делікатно). Сашко, цей третій варіант сценарію 
може теж не пройти... 
Довженко. Напишемо четвертий, п’ятий, шостий, 

десятий! Я їх закидаю морем варіантів цієї “Поеми про 
море” – і нехай вони потонуть у тому морі разом з усіма 
своїми цензорами, яких тут пів-Москви!  
Юлія (показує аркуш). Якщо ми залишимо у сценарії ось 

такі слова, то не пройде навіть двадцятий варіант... 
Довженко (не одриваючись од свого письма). Юлю, 

прочитай уголос, бо там стільки усяких слів, що я не можу 
отак відразу догадатись, які саме ти маєш на увазі. 
Юлія. Ну, ось ці... (Читає). “Якщо не мовчати, на 

догоду довгій низці редакторів, наставників і повчателів, і 
не кривити пером в обхід питання, на догоду 
благополучності, на догоду тому, що скаже підла старенька 
княгиня Марія Олексіївна, на догоду квартирі своїй, 
машині своїй, дачі своїй, місцю в президії свому, – важко 
писати про село”.  
Довженко (подивився на неї). То хіба це не правда?  
Юлія. Та це ж саме тому і не пропустять, що це правда!  
Довженко. Я писав ці рядки із твердих партійних 

позицій – що тут  може бути не так?  
Юлія. Сашко, не блазнюй – ти не на Політбюро! Ти 

говориш зі мною! 
Довженко (хитро усміхнувся). Я на тобі до нього 

готуюсь...  
Юлія. Ну, тоді готуйся пояснювати керівникам партії і 

держави, кого ти мав на увазі, коли писав: “Боягуз, і той 
прикинеться колись хоробрим, скупий – раз у житті – 
щедрим, падлюка – добрим, нещасний – щасливим. Єдиним 
не прикинеться – інтелігентним. Вже як нема отут, – не 
питай, не поможе, на яку службу не признач”. 

Довженко почухав потилицю. 
Юлія. Ну, ну, давай – пояснюй усім тим призначеним 

“на службу”, кого ти мав на увазі, коли писав, що їм... 
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бракує інтелігентності! 
Довженко. Юлю, пожалій моє хворе серце – його ще 

досить потріпає цензурний комітет... 
Юлія. Сашко, то я ж і хочу зробити так, щоб вони його 

тобі якомога менше потріпали! 
Довженко. Ти гадаєш, якщо я сам себе відредагую і 

зніму з рукопису найсокровенніші свої рядки, то серце в 
мене боліти не буде? (Узявся за груди). 
Юлія (стурбовано). Знову болить? Пробач, Сашко, я не 

хотіла... (Обняла його). 
Довженко. Та ні, що ти... Це не через тебе... Воно в мене 

ще зранку болить... Піду пройдуся – треба його 
“розходити”... (Підводиться). 
Юлія. Я ще трохи попрацюю, Сашко. 
Довженко (обняв дружину). Моя ти помічниця дорога... 

(Поцілував її і вийшов). 
Солнцева сидить над рукописом. Згодом хтось дзвонить у двері. 
Юлія відкриває – це прийшла її старша подруга Ольга 
Василівна Сурикова-Кончаловська. Вона принесла якісь 
картини. 

Ольга Василівна. Доброго дня, Юлю. Я не перебила тобі 
роботи? 
Юлія. Здрастуйте, Ольго Василівно. Не переживайте за 

це – тієї роботи ніколи не переробиш. (Радісно поглянула на 
картини). Ви зробили збільшені знімки! 
Ольга Василівна. Я тільки попросила їх зробити. Бачиш 

– світ не без добрих людей. (Віддає їй збільшені знімки). 
Юлія (роздивляючись). Я навіть не знаю, як вам 

дякувати, Ольго Василівно! Це така радість буде Сашкові! 
Сідайте, будь ласка.  
Ольга Василівна (сідаючи). Як він? Йому не легше?  
Юлія (відставила картини вбік).Не легше... Я вже не 

знаю, що мені робити... Йому треба терміново лікуватись, а 
він лекції на вищих режисерських курсах мусить читати, а 
завтра ще й починаємо знімати “Поему про море”... 
Ольга Василівна. Хоч би від тих лекцій його звільнили.  
Юлія. Я ходила до Пир’єва – він і слухати не хоче!  
Ольга Василівна. Як це “не хоче”?  
Юлія. А так... Кажу йому, що в Олександра Петровича 

болі в серці, а він одказує: “Нехай все одно приходить”. 
Пояснюю, що Сашкові треба полежати, а той своєї: “Він 
повинен прийти!” “ Він може померти!” – благаю його. 
“Нехай помирає...” – одказує Пир’єв. І що найгірше – ми 
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говорили недалеко від аудиторії,і Сашко все чув...  
Ольга Василівна. От нелюди... І що ти тепер думаєш 

робити?  
Юлія. Ольго Василівно, ну що я можу? Ось спробую 

підняти Сашкові настрій цими картинами, потім повезу 
його на дачу – хай подихає свіжим повітрям, забуде хоч на 
якийсь час про це все... Ось рукопис сценарію помагаю 
йому підготувати... А що я ще можу? Поцілувати, 
приголубити, сказати тепле слово, нагодувати, принести 
теплої води... Якщо на нього так усі в’ їлись – що я можу 
іще?! 
Ольга Василівна. Юлю, ти кажи, якщо вам щось треба – 

я завжди рада вам помогти. 
Юлія. Я знаю, Ольго Василівно, у нас не так багато 

таких друзів, як ви... Ви ще побудете у нас трохи? Ось 
повернеться Сашко – поп’ємо чаю...   
Ольга Василівна (підводиться). Ні-ні, Юлю, працюй – я 

знаю, що у вас із Сашком зараз багато роботи. А от ви, як 
тільки звільнитесь трохи, приходьте до мене неодмінно. 
Витягни Сашка з дому під будь-яким приводом. Добре? 
Юлія. Та вони ж із Петром Петровичем були 

найкращими друзями – він і так до вас радо прийде!  
Ольга Василівна. То я вас чекаю... (Виходить). 

Солнцева ще щось поправила в рукописі, а тоді взялася 
розвішувати картини. На першому збільшеному знімку – вони 
удвох із Довженком ще зовсім молоді, на другому – уже в 
літах, третій портрет – Довженко у формі полковника. Юлія 
Іполитівна чіпляє Довженкове фото посередині, а картини, де 
вони разом, – по боках. У цей час рипнули вхідні двері – 
повернувся Довженко. 

Юлія (гукає). Сашко! Іди сюди – подивись, що я 
придумала!  

Заходить Довженко. 
Довженко (оцінююче подивився на знімки). Підібрано зі 

смаком... Але, Юлю, погодься, що в цьому моєї заслуги 
більше, ніж твоєї...  
Юлія (трохи здивовано). Як це? 
Довженко. Бо це я таку гарну дружину собі вибрав! 
Юлія. То ти ще й вибирав? 
Довженко (обняв її). Де там вибирав! Вибирають, коли 

ще вагаються... А я ж тебе відразу обома руками вхопив! 
Боже, яка ти тоді гарна була! 
Юлія (лукавенько). А тепер не гарна? 
Довженко. Ну, ти ж знаєш, що гарна! Ох, ці жінки... 
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(Цілує її). Не можуть без кокетства вони обійтись! 
Юлія. Жінці мало знати, що вона гарна, – їй треба це 

чути. 
Довженко. І то кілька разів на день... (Знову цілує її). 
Юлія. Аякже! (Задоволено подивилися навкруги). І 

квартира з цими знімками стала відразу якась краща... 
Правда? 
Довженко (трішки винувато). Юлю... Ти ж знаєш – я 

хочу, щоб ми переїхали на Україну... Я вже навіть до 
Президії Спілки письменників УРСР заяву-прохання 
відіслав, щоб нам дали у Києві житло... 
Юлія . Сашко, ми вже про це говорили – де ти, там і я... 

А коли вони обіцяють?  
Довженко. Вони ще нічого не обіцяють... 
Юлія (обережно). А... якщо вони відмовлять нам 

взагалі?..  
Довженко. Ну, тоді... хоч поховаєш мене на Україні... 

(Взявся за серце). 
Юлія (стривожено). І далі болить? 
Довженко. Болить... Принеси, будь ласка, теплої води... 

Солнцева швидко виходить. Довженко важко опускається на 
стілець. Незабаром повертається Юлія, яка несе миску з теплою 
водою. 

Юлія (стурбовано). Як ти, Сашко? 
Довженко (зануривши руки по лікті у воду). Зараз буде 

легше... Ти ж знаєш – це завжди помагало...  
Юлія. Не завжди... 
Довженко (зітхнув). Так, не завжди... І одного разу мені 

вже ніщо не поможе... Я знаю... І цей час вже близький... Я 
більше не можу читати лекцій – такі в мене болі, а як же я 
буду знімати “Поему про море”?.. 
Юлія. Треба поїхати на дачу – ти подихаєш свіжим 

повітрям, помилуєшся своїм садом, і тобі стане легше.  
Довженко. А як не стане?  
Юлія. Стане. Повинно стати. 
Довженко. Юлю, це серце – йому не накажеш, не 

примусиш битися, не викличеш на проробку на 
Політбюро... Воно б’ється, доки може, а тоді – вибачай, 
скаже, я своє відробило... 
Юлія. Воно в тебе не вироблене, а вистраждане...  
Довженко. Це правда. Людське серце зношується від 

страждання, а не від роботи. Якби воно тільки переганяло 
кров, то йому тисячу років зносу не було б... 
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Юлія (намагається пожартувати). От-от, до тисячі 
тобі ще далеко...  
Довженко. Юлю, не заспокоюй мене... Пообіцяй мені 

краще, що... поховаєш мене на Україні...  
Юлія. Я тебе ще не збираюсь ховати!  
Довженко. І все-таки пообіцяй... 
Юлія (ще твердіше).Я не збираюсь тебе ховати! Ти мені 

потрібен живий! 
Довженко. Пообіцяй, бо інакше серце зараз і стане.  
Юлія (опустила голову). Я не можу вимовити слова 

“поховаю”... 
Довженко. Тоді скажи: “Обіцяю”.  
Юлія (тихо). Обіцяю... (Заплакала). 
Довженко (обняв її). Ну, що ти, Юлюшо! Мені уже 

легше! Ми  поїдемо зараз на дачу. Ходім... 
Виходять. 
...Пройшов якийсь час. І ось уже Юлія Солнцева заводить до 
кімнати ледве живого Довженка, який тримається за серце. 

Юлія. Який ти упертий, Сашко... Я ж просила – давай 
почекаємо, поки подадуть ліфт... 
Довженко. Чекати з такими болями – теж не дуже легко, 

Юлюшо. Принеси знов теплої води... 
Юлія. Ні, Сашко, я викличу „швидку” – вода тут уже не 

поможе...  
Довженко (важко сідаючи в крісло). Боже, знову 

“швидка”... Як я ненавиджу, коли мене починають колоти... 
Юлія. Це тому, що тебе все життя намагались чимось 

“уколоти”...  
Довженко. Яка ти в мене розумниця... Добре мати 

дружину, яка розуміє тебе з  півслова... 
Юлія  (крутить ручку телефона). Мовчи, Сашко, лежи і 

мовчи. Тобі краще зараз не говорити. 
Довженко. А коли ж я маю з тобою говорити?.. Я ще ж 

так багато тобі не сказав... 
Юлія (все ще не може зв’язатися з комутатором). 

Потім поговоримо. Лежи.  
Довженко (ледве чутно). Не буде вже “потім”... 

Різка музика, як крик! І вже портрети у чорних стрічках на 
порожній сцені. Тільки здалеку звучить українська пісня у 
виконанні Івана Семеновича Козловського – великого співака і 
великого друга Олександра Довженка: 

Чуєш, брате мій,  
товаришу мій,  
відлітають сірим шнуром  
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журавлі у вирій.  
Кличуть кру, кру, кру!  
В чужині ум-ру!  
Заки море перелечу,  
крилонька зітру... 

А згодом – напівжива Юлія Солнцева у тому кріслі, в якому ми 
востаннє бачили Довженка... Біля неї сидить Ольга Василівна. 

Юлія (марить). Сашко, Сашко... 
Ольга Василівна. Юлю, ради Бога, пожалій себе – його 

вже не повернеш... 
Юлія. Ольго Василівно, я залишилась сама, зовсім сама!  
Ольга Василівна. Юлю, у тебе є я... (Провела долонею по 

її чолі). Яке гаряче в тебе чоло. Ти часом не застудилась? 
Юлія. Я не знаю... 
Ольга Василівна. Ти наче в огні... 
Юлія. У мене душа в огні, Ольго Василівно! 
Ольга Василівна. Душа одійде, коли б не було хоч 

запалення легенів... Я принесу тобі чогось поїсти. Чого ти 
хочеш? 
Юлія (байдуже).Я вже нічого не хочу... 
Ольга Василівна. Не говори дурниць – щоб жити, треба 

їсти.  
Юлія. Для кого жити? 
Ольга Василівна. Та хоча б для самої себе!  
Юлія. Хіба що... (Узялася за голову). Сашко, Сашко... 
Ольга Василівна. Я принесу тобі чогось – ти з 

учорашнього дня нічого не їла. (Виходить). 
Солнцева поволі підводить голову і заплаканими очима 
обводить кімнату. Потім встає і підходить то до одного знімка, 
то до іншого, проводить по них рукою... Збоку виростає 
постать Довженка... 

Довженко (дивлячись, як вона цілує його, зображеного 
на тому великому знімку). Що ти робиш, Юлю?  
Юлія (здригнулася). Сашко, Сашко! (Жадібно 

вдивляється в фото). Ти прийшов! 
Довженко. Це ти хочеш, щоб я прийшов... А мене тут 

немає... 
Юлія (до того Довженка, який на знімку). Ти є, є! Я 

тебе бачу! 
Довженко. Юлю, я є на цих знімках, але живого мене 

тут нема. Ти розумієш? 
Юлія. Я знаю, знаю, не думай, що я зійшла з ума... 
Довженко. Я так не думаю – ти завжди була в мене 

жінка розумна... Пам’ятаєш, як я ніяк не міг знайти у 



 

- 18 - 

крамницях записної книжки з шкіряною палітуркою і ти 
порізала свій новий портфель?  
Юлія. Потім ми різали вже старі портфелі. 
Довженко. Але ж перший був новий...  
Юлія. Сашко, я завжди старалася робити все так, як ти 

хотів. 
Довженко (опустив голову). Чому ж ти... не поховала 

мене на Україні?  
Юлія (гаряче, наче виправдовуючись). Сашко, я хотіла! 

Я хотіла! Я дзвонила до Бажана! Я дзвонила, до кого тільки 
могла! Бажанова дружина сказала, що його нема в Києві... 
А фактично вони відмовили мені в цьому! 
Довженко. Ні, Юлю, це мені вони відмовили в тому, 

щоб бути похованим на рідній землі. Ти ні в чому не 
винна... 
Юлія. Тоді чому ж ти дорікаєш мені? 
Довженко. Я не знав, що ти дзвонила до Києва... 

Пробач. (Зникає). 
Юлія (спантеличено озирається навколо). Сашко! 

Натомість до кімнати заходить Ольга Василівна. 
Ольга Василівна. Юлю, навіщо ти встала? Зараз же 

лягай! 
Юлія (сіла на ліжко). Ольго Василівно, я тільки що 

говорила з Сашком... 
Ольга Василівна (доторкається до її чола). У тебе жар. 

Я викличу лікаря. 
Юлія (наче не чує її). Ольго Василівно, я з ним 

говорила! 
Ольга Василівна. Ти з ним говорила, а він? 
Юлія. І він зі мною говорив... 
Ольга Василівна. Я ж кажу – в тебе жар. Лягай зараз же 

в ліжко. 
Юлія. Повірте мені, будь ласка, він був тут!  
Ольга Василівна. Він був тут, він є тут, він буде тут 

завжди, але не сходь з ума, заради всього святого! 
Юлія. Так... Так... Не звертайте уваги – це в мене жар... 

Боже, як болить голова... 
Ольга Василівна. Я таки викличу лікаря. (Виходить). 

Солнцева сидить на ліжку і тримається за голову. Знов заходить 
Довженко і стає віддаля. 

Довженко. Юлю, приклади компрес – буде легше... 
Юлія (знов здригнулася). Сашко! (Схопилась і підбігла 

до знімків). Ти знов тут! А Ольга Василівна мені не вірить! 
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Довженко. Не кажи їм більше про мене – для них я 
справді уже помер. Для багатьох я помер вже давно – 
відразу, як написав повість “Україна в огні”. Тому так мало 
друзів у нас із тобою лишилось... Якби їх було більше – 
може б, тепер мене не поховали... 
Юлія (наче виправдовуючись). Сашко, я рятувала тебе як 

могла! Я всім дзвонила! Я всіх просила – ніхто не хотів 
прийти, ніхто! Професор відмовився! 
Довженко. Їм сказали... 
Юлія. А той лікар... Коли в тебе не стало пульсу – він 

просто кинув твою руку тобі на груди! 
Довженко. Юлю, мені було вже байдуже – кинув він її 

чи поклав...  
Юлія. Мені було не байдуже! 
Довженко. Ти ж знаєш, що зі мною все життя так 

обходилися: звільняли з кіностудії, забороняли сценарії, 
звинувачували у націоналізмі, ізолювали від людей... 
Юлія (сама до себе). Він кинув твою руку тобі на 

груди...  
Довженко. Та чорт з ними всіма! Забудь! (Знов зникає).  
Юлія. Як же забути? Мені ж серед них жити, Сашко. 

Мені ж серед них жити... 
До кімнати заходить Ольга Василівна з якоюсь жінкою. 

Ольга Василівна. Юлю, я попросила свою подругу 
обстежити тебе. Не бійся, вона хороший лікар – не така, як 
ті... (Не доказала).  
Лікар. Здрастуйте, Юліє Іполитівно. Будь ласка, 

дозвольте я вас огляну. 
Юлія. Здрастуйте... Я не казала, що погано думаю про 

всіх лікарів...  
Лікар. От і добре... Що тут у нас? (Оглядає Юлію). Та 

все наче нормально – ніякого запалення і навіть простуди 
немає. Це ви перехвилювалися: горе, нервове 
перенапруження – от усе це з вас і виходить... Я пропишу 
вам заспокійливого, якщо хочете... Але краще обійтися без 
таблеток – ліки теж шкодять... 
Юлія. Ви справді хороший лікар.  
Лікар. Ви без іронії? 
Юлія. Ні, я серйозно: хороший лікар завжди старається 

уникнути непотрібного лікування.  
Лікар. Перша заповідь лікаря – не нашкодь! 
Юлія. А Сашкові нашкодили... 
Лікар. І таке в нас буває... (Похопилась). У нас – тобто в 
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медицині. Я це мала на увазі. 
Юлія (задумано). А йому нашкодили не тільки в 

медицині. Йому нашкодили у житті... 
Лікар (швиденько підводиться). Пробачте, мені вже 

треба йти.  
Юлія. Спасибі вам, лікарю. Тепер ми хоч знаємо, що в 

мене немає гарячки. 
Ольга Василівна. Спасибі, Віро Андріївно.  
Лікар. Нема за що. Поправляйтесь, Юліє Іполитівно. 

(Виходить). 
Ольга Василівна пішла проводжати лікарку. 

Юлія (тихенько гукає). Сашко... Сашко... 
Довженко (тихо з’являється у кімнаті). Я слухаю 

тебе...  
Юлія (дивиться на знімки).Ти чув? У мене немає 

гарячки.  
Довженко. Тоді це щось іще гірше...  
Юлія. Що – гірше? 
Довженко. Юлю, живі з мертвими не розмовляють. Ти 

розумієш?  
Юлія. А якщо це я розмовляю сама з собою?  
Довженко. Ну, тоді я пішов. (Хоче йти).  
Юлія . Ні, Сашко, не йди! (Підбігла до того знімка, де 

Довженко сам). Я прошу тебе – не йди... Нам ще так багато 
треба обговорити... 
Довженко. Так, я ще багато чого не встиг тобі сказати, 

але все це ти знайдеш у моїх записниках.  
Юлія. Що я маю там знайти?  
Довженко. Я хочу, щоб ти зняла мої фільми.  
Юлія. Я це зроблю. 
Довженко. Але я хочу, щоб ти зняла їх на Україні...  
Юлія. І... з ким я маю там говорити? З Бажаном чи з 

Корнійчуком, які тебе цькували, збирали усякі збори і 
ганьбили за “Україну в огні”? Вони ж не дали навіть 
поховати тебе на Україні, як ти просив! Не поїду я до них, 
не поїду!  
Довженко. Юлю, я їх знаю... Вони потім всю вину 

звалять на тебе, та ще й будуть писати, що ти зіграла при 
мені “від’ємну ролю”... 
Юлія (гнівно). А яку “ролю” при тобі зіграли вони?! Чи 

хоч хтось із них хоч раз у житті поцікавився твоєю долею?! 
Чи сказав тобі хоч одне тепле слово?! Чи запитав, що у тебе 
болить?! Чи є у тебе за що купити хліба?! У нас 32 
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карбованці залишилось на твоєму рахунку! Я не мала за що 
тебе поховати! Ми тебе поховали у єдиному твоєму 
костюмі! Та ось же твої записники! (Розкриває записник 
Довженка і читає). “На превеликий сум і жаль, коли 
оглянутись назад, на пройдене життя, треба визнати, що 
все, що зазнав я кращого в своєму 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”.  
Довженко (сумно). Хай Бог їм простить...  
Юлія. А я не прощу! Та й ти сам теж писав, що не 

простиш їм цього ніколи! 
Довженко. То я живий писав, а мертвому мені уже 

байдуже...  
Юлія. Сашко, їм не можна прощати! Якщо їм простити, 

то вони скалічать ще не одне чиєсь життя! Вони і їхні 
“вихованці”!  
Довженко. Юлю, є ці гниди, але є і прекрасний 

працьовитий народ, який ні в чому не винен... 
Юлія. Я знаю, що народ прекрасний і що він ні в чому 

не винен, але ж справу доведеться мати саме із “цими”!  
Довженко. То ти не поїдеш на Україну?  
Юлія. До Бажана чи до Корнійчука? Поїду – скажи 

тільки, до кого...  
Довженко (опустив голову). Нема там до кого їхати... 

Ти права – нема до кого... (Виходить). 
Заходить Ольга Василівна. 

Ольга Василівна. Юлю, я принесла тобі поїсти. 
Підкріпись, а потім поїдемо на вашу дачу. Віра Андріївна 
сказала, що тебе треба за будь-яку ціну витягти з дому. Цей 
траур тебе доб’є... 
Юлія. Я не хочу нікуди звідси йти! Тут Сашко! А там 

його немає! 
Ольга Василівна. Ну, добре, добре... Заспокойся і поїж... 

А потім зробимо так, як ти скажеш... (Виходить). 
Солнцева сідає за стіл і чисто механічно розкладає їжу на дві 
тарілки. Знову з’являється Довженко і мовчки дивиться на те 
все. 

Довженко. Юлю, що це ти робиш? 
Юлія. Розкладаю... страви... (Узяла в руки дві тарілки, 

подивилася на них, потім поставила на стіл і закрила 
обличчя руками). Боже, що я роблю... 
Довженко. Ось бачиш – тебе вже саму це дивує... 
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Юлія. Що я роблю... Тебе ж більше немає... Ні, як це 
немає? Ти є, є! Ти зараз тут є! 
Довженко. Нема мене тут, Юлю, нема. Не дури себе. 

Мене нема і вже ніколи більше не буде... Послухай Ольгу 
Василівну – не замикайся у цих стінах, не сиди тут сама... 
Юлія. Добре, добре. Я все зроблю так, як ти скажеш. Я 

все з’ їм сама, я поїду з Ольгою Василівною на нашу дачу. 
Але ти... завтра прийдеш? 
Довженко. Ні, не прийду... Ти так збожеволієш. А я не 

хочу цього. (Іде з кімнати). 
Юлія. Сашко, не покидай мене тут саму! Чуєш?! 
Довженко. Вже не чую... (Подивився на неї востаннє і 

пішов). 
Юлія (в розпачі). Са-а-шко! 

Він більше не оглянувся. Тільки пісня взялася звідкись і 
заповнила всю кімнату: 

Мерехтить в очах 
безкінечний шлях. 
Гине, гине в сірій мряці  
слід по журавлях. 
Кличуть кру, кру, кру! 
В чужині ум-ру!  
Заки море перелечу, 
крилонька зітру...  

 
Завіса. 


