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Сьогодні я знову в Москві. Привіз з Києва старе‐

Сьогодні я знову в Москві. Привіз з Києва старе‐

ньку свою матір. Сьогодні ж узнав од Большакова і

ньку свою матір. Сьогодні ж узнав од Большакова і

тяжку новину: моя повість «Україна в огні» не впо‐

тяжку новину: моя повість «Україна в огні» не впо‐

добалася Сталіну, і він її заборонив для друку і для

добалася Сталіну, і він її заборонив для друку і для

постановки.

постановки.

Що його робити, ще не знаю. Тяжко на душі і то‐

Що його робити, ще не знаю. Тяжко на душі і то‐

скне. І не тому тяжко, що пропало марно більше ро‐

скне. І не тому тяжко, що пропало марно більше ро‐

ку роботи, і не тому, що возрадуються вразі і дрібні

ку роботи, і не тому, що возрадуються вразі і дрібні

чиновники перелякаються мене і стануть зневажа‐

чиновники перелякаються мене і стануть зневажа‐

ти. Мені важко од свідомості, що «Україна в огні» —

ти. Мені важко од свідомості, що «Україна в огні» —

це правда. Прикрита і замкнена моя правда про на‐

це правда. Прикрита і замкнена моя правда про на‐

род і його лихо.

род і його лихо.

Значить, нікому, отже, вона не потрібна і ніщо,
видно, не потрібно, крім панегірика.
28/Х/ 1943

Значить, нікому, отже, вона не потрібна і ніщо,
видно, не потрібно, крім панегірика.
28/Х/ 1943

Умираючи в Києві од голоду, од голодної водян‐

Умираючи в Києві од голоду, од голодної водян‐

ки, нещасний мій батько не вірив у нашу перемогу і

ки, нещасний мій батько не вірив у нашу перемогу і

в наше повернення. Він вважав, дивлячись на коло‐

в наше повернення. Він вважав, дивлячись на коло‐

сальну німецьку силу, що Україна загинула навіки

сальну німецьку силу, що Україна загинула навіки
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разом з українським народом. Він не мав надії зу‐

разом з українським народом. Він не мав надії зу‐

стрітися уже з своїми дітьми, що поневолі кинули

стрітися уже з своїми дітьми, що поневолі кинули

його на поталу. Він думав, що ми житимем усе своє

його на поталу. Він думав, що ми житимем усе своє

життя десь по чужих країнах. Так в тяжкій безна‐

життя десь по чужих країнах. Так в тяжкій безна‐

дійності і помер у великих муках...

дійності і помер у великих муках...

Життя батькове було нещасливе. Він помер вісі‐

Життя батькове було нещасливе. Він помер вісі‐

мдесяти років. Він був неграмотний, красивий, по‐

мдесяти років. Він був неграмотний, красивий, по‐

дібний зовнішньо на професора чи академіка, ро‐

дібний зовнішньо на професора чи академіка, ро‐

зумний і благородний чоловік. Родись і вирости він

зумний і благородний чоловік. Родись і вирости він

не в наших умовах, з нього вийшов би великий чо‐

не в наших умовах, з нього вийшов би великий чо‐

ловік.

ловік.

Прожив він усе своє життя невдоволений, не

Прожив він усе своє життя невдоволений, не

здійснений пі в чому, хоч і готовий народженням

здійснений пі в чому, хоч і готовий народженням

своїм до всього найвищого і тонкого, що є в житті

своїм до всього найвищого і тонкого, що є в житті

людства.

людства.

Шість день лежав він непохованим, поки мати не

Шість день лежав він непохованим, поки мати не

зробила йому гроб, продавши рештки своєї одежі, і

зробила йому гроб, продавши рештки своєї одежі, і

не одвезла його, стара, самотня, кинута всіма, на

не одвезла його, стара, самотня, кинута всіма, на

кладовище.

кладовище.

Мати каже, що він у гробу був як живий і краси‐

Мати каже, що він у гробу був як живий і краси‐

вий. У нього і в гробі було чорне хвилясте волосся і

вий. У нього і в гробі було чорне хвилясте волосся і

біла, мої! сніг, борода.

біла, мої! сніг, борода.
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Його вигнали з моєї і сестриної квартири німці і

Його вигнали з моєї і сестриної квартири німці і

навіть сильно побили, так сильно, що він довгий

навіть сильно побили, так сильно, що він довгий

час ходив і увесь синій од побоїв. Його було погра‐

час ходив і увесь синій од побоїв. Його було погра‐

бовано, обкрадено і вигнано на вулицю. Батькове

бовано, обкрадено і вигнано на вулицю. Батькове

життя — це цілий роман, повний історичного смут‐

життя — це цілий роман, повний історичного смут‐

ку і жалю.

ку і жалю.
5/ХІ/ 1943

5/ХІ/ 1943

Розпочну я краще писати новий сценарій про на‐

Розпочну я краще писати новий сценарій про на‐

род. І не буду я його писати ні про дважди героїв, ні

род. І не буду я його писати ні про дважди героїв, ні

про трижди зрадників, ні про во:дів, що самою при‐

про трижди зрадників, ні про во:дів, що самою при‐

сутністю своєю вже прикрашають твір і збуджують

сутністю своєю вже прикрашають твір і збуджують

надії постановщиків на безапеляційні путеводні

надії постановщиків на безапеляційні путеводні

сентенції, а напишу я сценарій про людей простих,

сентенції, а напишу я сценарій про людей простих,

звичайних, отих самих, що звуться у нас широкими

звичайних, отих самих, що звуться у нас широкими

масами, що понесли найтяжчі втрати на війні, не

масами, що понесли найтяжчі втрати на війні, не

маючи ні чинів, ні орденів. Напишу, як їм жити і що

маючи ні чинів, ні орденів. Напишу, як їм жити і що

робити і як і що думати, щоб краще жилося по війні

робити і як і що думати, щоб краще жилося по війні

по закону божеському і людському. Дія починаєть‐

по закону божеському і людському. Дія починаєть‐

ся поверненням на руїну родини.

ся поверненням на руїну родини.
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6/ХІ/ 1943

6/ХІ/ 1943

Україна поруйнована, як ні одна країна в світі.

Україна поруйнована, як ні одна країна в світі.

Поруйновані й пограбовані всі міста. У нас нема ні

Поруйновані й пограбовані всі міста. У нас нема ні

шкіл, ні інститутів, ні музеїв, —аі бібліотек. Загину‐

шкіл, ні інститутів, ні музеїв, —аі бібліотек. Загину‐

ли наші історичні архіви, загинуло малярство, ску‐

ли наші історичні архіви, загинуло малярство, ску‐

льптура, архітектура. Поруйновані всі мости, шля‐

льптура, архітектура. Поруйновані всі мости, шля‐

хи,

хи,

розорила

війна

народне

господарство,

розорила

війна

народне

господарство,

понищила людей, побила, повішала, розігнала в не‐

понищила людей, побила, повішала, розігнала в не‐

волю. У нас нема майже вчених, обмаль митців...

волю. У нас нема майже вчених, обмаль митців...

11/ХІІ 1943

11/ХІІ 1943

Сьогодні записав од матері десять чудесних ко‐

Сьогодні записав од матері десять чудесних ко‐

лядок і п’ять нових старих пісень. Так було приємно

лядок і п’ять нових старих пісень. Так було приємно

записувати. Просто сльози наверталися од радості

записувати. Просто сльози наверталися од радості

чи зворушення. Колядки мати наспівувала. У неї

чи зворушення. Колядки мати наспівувала. У неї

лишився чудесний слух. Вона потонула у спогади

лишився чудесний слух. Вона потонула у спогади

дитинства і проспівала мені п’ять пісень улюблених

дитинства і проспівала мені п’ять пісень улюблених

свого батька, а мого діда, ткача Ярмоли, що дуже

свого батька, а мого діда, ткача Ярмоли, що дуже

любив співати було за своїм верстатом. «Ото було

любив співати було за своїм верстатом. «Ото було

тче і так співає, тільки човник бігає.У Л часом спі‐

тче і так співає, тільки човник бігає.У Л часом спі‐

ває‐співає та й заплаче, їй‐богу, правда».

ває‐співає та й заплаче, їй‐богу, правда».

Мати розповіла мені, як позаминулої зими, ви‐

Мати розповіла мені, як позаминулої зими, ви‐

гнані німцями, зимували вони з батьком десь на

гнані німцями, зимували вони з батьком десь на
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Бессарабському ринку в темній холодній кімнатці в

Бессарабському ринку в темній холодній кімнатці в

якійсь підозрілій квартирі базарників‐цияків.

якійсь підозрілій квартирі базарників‐цияків.

В ніч різдвяну батько, згадавши, очевидно, мо‐

В ніч різдвяну батько, згадавши, очевидно, мо‐

лодість свою, дитинство усе своє, одним словом,

лодість свою, дитинство усе своє, одним словом,

життя, попросив матір заспівати йому колядок. Ма‐

життя, попросив матір заспівати йому колядок. Ма‐

ти почала, співати. Згадав батько, слухаючи старе‐

ти почала, співати. Згадав батько, слухаючи старе‐

чий голос матері, молоді свої літа, різдво дома, ку‐

чий голос матері, молоді свої літа, різдво дома, ку‐

тю, пісні, гостей, колядки — увесь згинувший у

тю, пісні, гостей, колядки — увесь згинувший у

небуття наївний і прекрасний свій світ, почав тихо

небуття наївний і прекрасний свій світ, почав тихо

плакати.

плакати.

Раптом одчинилися двері. Сусіди п’яненькі, по‐

Раптом одчинилися двері. Сусіди п’яненькі, по‐

чувшії материн спів, прийшли запросити старих на

чувшії материн спів, прийшли запросити старих на

колядки до себе.

колядки до себе.

— Ні, не пійдемо.

— Ні, не пійдемо.

Так ми й не пішли.

Так ми й не пішли.

21/ХІ/ 1943

21/ХІ/ 1943

Починаю негайно й уперто правити «Україну в

Починаю негайно й уперто правити «Україну в

огні». Зараз мені починав здаватися, що я зробив

огні». Зараз мені починав здаватися, що я зробив

велику помилку, що погодився з ... редакцією «Зна‐

велику помилку, що погодився з ... редакцією «Зна‐

мени» друкуватися. По суті кажучи, ця ... редакція

мени» друкуватися. По суті кажучи, ця ... редакція

вирвала у мене сценарій, бодай їй добра не було.

вирвала у мене сценарій, бодай їй добра не було.

Безумовно, був правий Щербаков, радивши мені не

Безумовно, був правий Щербаков, радивши мені не
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поспішати з друком і працювати над повістю далі.

поспішати з друком і працювати над повістю далі.

Так мені й треба. Не міг одмовити двом редакцій‐

Так мені й треба. Не міг одмовити двом редакцій‐

ним маніячкам, тепер буду довго каятись.

ним маніячкам, тепер буду довго каятись.

1944 рік

1944 рік

1 І1 1944

1 І1 1944

Новий рік стрічав у симпатичного старого русь‐

Новий рік стрічав у симпатичного старого русь‐

кого генерала О. О. Ігнатьєва. Обоє вони — і Ігнать‐

кого генерала О. О. Ігнатьєва. Обоє вони — і Ігнать‐

єв, і дружина його Наталія Георгіївна — були ви‐

єв, і дружина його Наталія Георгіївна — були ви‐

ключно добрими і зворушливими. Я згадую

ключно добрими і зворушливими. Я згадую

сьогодні свою зустріч з ними з почуттям теплої по‐

сьогодні свою зустріч з ними з почуттям теплої по‐

дяки. Мене зворушила їх інтелігентність...

дяки. Мене зворушила їх інтелігентність...

19 І1 1944

19 І1 1944

З великою приємністю працюю над літератур‐

З великою приємністю працюю над літератур‐

ним сценарієм «Мічурін». Я розпочав сю роботу пе‐

ним сценарієм «Мічурін». Я розпочав сю роботу пе‐

ред війною і зараз повернувся до неї як до теплої

ред війною і зараз повернувся до неї як до теплої

рідної хати. Се ніби не в’яжеться трохи з моїм «на‐

рідної хати. Се ніби не в’яжеться трохи з моїм «на‐

ціоналізмом». Адже се тема руська, про руський на‐

ціоналізмом». Адже се тема руська, про руський на‐

род, проте я думаю, що мені не заборонять писати

род, проте я думаю, що мені не заборонять писати

про його добре, люблячи палко і свій народ.

про його добре, люблячи палко і свій народ.

