«Майстер залізної троянди» Миколи Бажана
— оповідання, присвячене різносторонній творчій
постаті Юрія Яновського***.
Світову славу письменнику принесли твори
«Будівлі», «Гофманова ніч» «Нічні концерти»,
«Гетто в Умані», «Розмова сердець», «Дорога»,
«Політ крізь бурю», «Безсмертя», «Данило
Галицький», «Нічні роздуми старого майстра»
тощо.
Микола Бажан — український поет,
культуролог, енциклопедист, творив здебільшого у
експресіоністично-бароково-романтичному стилі.

Микола Бажан
Майстер залізної троянди
Пам'яті Юрія Яновського

І от я знову чую твоє дихання, твій
нешвидкий, приглушений голос, твої стримані, але
внутрішньо гарячі слова; чую широку музику твоїх
мрій і сподівань, узорну гру твоєї уяви і звучне
відлуння пережитих, дбайливо збережених у твоїй
пам'яті спогадів, радощів і болів, твоїх нечастих
днів світлих і нерідких печальних днів. І от я знову
бачу тебе таким, яким уперше побачив п'ятдесят
чотири роки тому в Будинку селянина, вестибюль
якого був розмащисто й щедро розмальований
Федором Кричевським.
На
його
стінних
розписах
похмурі,
зеленкувато-сірі і брунатно-чорні барви картин
минувшини змінювалися багрянцем, променистою
глибиною і тріумфуючим сяянням картин революції
і розкритих нею обріїв. Ти стояв і вглядався в
шереги козаків, опришків, кріпаків, бунтарів,
революціонерів,
червоних
бійців,
більшовиків-переможців, що потоком текли по
стінах над сходами триповерхового будинку, де
тоді містилася редакція газети «Більшовик». Ти
прийшов сюди на запрошення, яке я, нештатний

літпрацівник газети, написав тобі за дорученням
мого шефа, завідувача літературного відділу газети
— поета Михайля Семенка, невисокого, чорнявого,
моторного, тривожного чоловіка, проводиря
київських
панфутуристів,
непримиренного
супротивника всього застарілого, віджилого,
куркульського, міщанського, який у своїй
непримиренності часто доходив до крайностей, до
зухвальства, до прикрого прагнення під'юджувати й
епатувати. Хто сприймав його поверхово,
ошелешений бравурністю квазірадикальних фраз і
поз, той міг і не зауважити, як віддано і пильно дбав
Семенко, щоб підтримати молоде поповнення
радянської, теж такої ще молодої літератури, як
глибоко, всім внутрішнім життям своїм Семенко
служив поезії, і сам її творив, і цінував, стежачи за
всіма її виявами, в котрих він проникливо відчував
уже перший проблиск, перший порух, першу
іскринку обдарованості. Цю іскринку він помітив,
прочитавши в газеті «Пролетарская правда» кілька
російських віршів, підписаних якимось Юрієм
Яновським.
«Ти не знаєш такого? — допитував Семенко і
в свого найближчого, трохи молодшого друга Гео
Шкурупія, і в мене. Ми знизували плечима. — Ну,
тоді мотай до «Пролетарской правды», довідайся,
хто він такий, де живе, і приведи сюди, до мене».

Я пішов. На Тургенєвській вулиці, в
нужденному, перехнябленому будиночку, у
вогкому напівпідвалі, де жив Яновський, було дуже
непривітно цього зимового надвечір'я. Яновського я
не застав. Він ще не повернувся з політехнічного
інституту. «Пізно приходить, — казала господиня
квартири, в якій одну кімнатку наймав Юрій. — А
то, бува, як піде десь заробляти, то аж вночі».
Студент підробляв, як міг: то електрику біжить
полагодити, то виходить сніг розчистити, то дрова
рубає. Були й дні голоднечі, особливо гризучі в
місті двадцять четвертого року, за непівських часів,
коли вітрини приватних крамниць дуже дратували і
своїми натюрмортами, і табличкою з позначенням
цін, не таких вже астрономічних, які були до щойно
оголошеної грошової реформи, але однаково
недоступних для бідного студента. Рідко коли
Яновський міг собі дозволити з'їсти порцію
вареників у сусідній з його домом «Вареничній».
Він ставився до цього приватнокапіталістичного
закладу з шанобою, не надто доречною, і коли хотів
почастувати когось із друзів, то запрошував саме
сюди на лапаті, як поліські постоли, вареники з
сиром чи волокнистою печінкою. Був і я
вшанований таким запрошенням через кілька днів
після нашої першої зустрічі. Не заставши тебе
вдома, я передав через господиню листа з
проханням прийти до редакції.

Ось ти і прийшов, і стояв у вестибюлі, і,
зніяковілий, стривожений, чекав на розмову зі
«справжнім
письменником»,
з
Михайлем
Семенком, про якого чув, але дотіль ніколи не
здибав, бо ходити на вечори панфутуристів не мав
ані часу, ані охоти.
Заплющую очі і пригадую тодішнього тебе:
високого, цибатого, незграбного, з довгою,
витягнутою шиєю, з обкутаними зеленими
обмотками худими ногами, встромленими в
зашкарублі й тяжкі австрійські солдатські буци. Ти
всміхався. Стримано і журливо всміхався
по-хлопчачому припухлими губами, та й весь був
просто хлопчаком, у якого тільки очі виказували,
що смутки і тривоги, злидні й переживання не
обминули юнака ані в єлисаветградських степах, де
проминуло отроцтво, ані по убогих притулках
київського студентського існування.
Семенко витратив не багато аргументів, щоб
переконати
тебе
приєднатися
до
його
футуристичної кумпанії, почати працю в редакції,
друкуватися в газеті. Літературної праці навчався
ти вже й сам. Писав вірші, оповідання, нариси
російською і українською мовами. Часом друкував
їх у київських газетах. Цикл таких віршів у газеті
«Пролетарская правда» і привернув до себе увагу
Семенка. Побачивши, поговоривши, почастувавши
тебе редакційним жовтеньким чаєм, Михайль ще

більше упевнився в тому, що перше його враження
від твоїх поезій не було помилкове. Ти вже писав,
хай недосвідчене, невправно, недосконало, але
по-юному свіжо, щиро, іскристо. Десь у глибині
душі ти, боячись сам у це повірити, відчув себе
письменником. У скриньці під тапчаном, на якому
спав, чи в глибоких кишенях залатаного галіфе ти
ховав уже аркушики своїх творів. «От і давайте,
давайте їх мені», — Семенко навіть руку
простягнув, щоб взяти в автора рукопис, але автор
нічого не приніс, бо й не гадав, що так зразу може
змінитися доля його.
А доля змінилася. Мало не кожного дня,
гуркаючи буцами, ти зводився по сходах Будинку
селянина. Рідше й рідше бачили тебе в аудиторії
політехнічного інституту, а невдовзі підручники з
електротехнічної справи потрапили до крамнички
базарного букініста; на дощатому столі в твоєму
підвальчику перо й далі рипіло, проте виводило
воно не дрібно й ретельно писані формули опору
матеріалів, а так само акуратно виведені рядки
віршів або оповідань. Невеличкі аркушики перших
твоїх рукописів не рясніли закресленнями чи
поправками. Ти записував тільки те, що вже було
виношене в думках, що вже встоялося й
прояснилося в кожному своєму звороті, епітеті,
римі. Твій почерк я відразу розпізнаю, його і роки
не змінили. Від першого до останнього тобою

написаного рядка всі вони були рівно й дбайливо
накреслені,
стримані
і
ясно
прочитувані,
випробувані глибокою внутрішньою перевіркою.
Вони були такі, як ти сам, — виструнчений,
коректний, джентльменськи стриманий, але
водночас внутрішньо напружений і мужньо
стійкий. Згодом тобі не раз випадали суворі
випробування. Вони ніколи не похитнули в тебе
того органічного, непоказного почуття власної
гідності, скромної, небучної гордості, що були
підпорою твого вразливого, чулого, ніжного єства. І
завше щось юнацьке, хлопчаче, пустотливе, навіть
наївне таїлося в тобі, виблискуючи і виграваючи в
щасливі хвилини твого життя. Нечасті були вони,
оці грайливі хвилини, але ти вмів насолоджуватись
і живитися ними. Ти вимріював собі своє майбутнє,
той час, коли десь після сімдесяти підуть дальші
роки роздумів і спогадів. Ти писав: «Багате
досвідом життя лежить переді мною, як рельєфна
мапа моєї республіки. Скільки-то води втекло з того
дня, коли я, молодий, зелений юнак, окунувся в
життя! Зараз мені—за сімдесят, мене термосить
іноді ломота, руки дрижать, і на очі набігає сльоза».
Ти помилився. Востаннє сльоза набігла на твої
затьмарені стражданням і смертю очі, коли тобі ще
не було п'ятдесяти двох років. Ти писав: «Мені
починає боліти серце. В цьому немає нічого
дивного: повертаючи до молодих років, і сам стаєш

ніби молодший, серце мусить більше працювати…
Гей, однолітки, чи й вам так болить часом серце?»
Так, Юрію, болить. Повертаючись думкою до
наших молодих років, сиджу мовчки, а тоді і серце
працює більше, і неправди не виносить серце, і з
болем пишу я тобі про те, що ти сам знаєш, і що
вже записав назавше, і чого ти ніколи не повториш,
не відповіси. І все-таки я пишу тобі про це, бо
любив, люблю і любитиму тебе, бо рана, що її
завдав тобі, стала моєю раною.
Я звертаюсь до тебе. Так, ти мені не відповіси.
Мені Дають відповідь спогади про тебе. Мов
жарини того вогниська, до якого простягав свої
старечі руки сімдесятилітній Ти, названий тобою в
твоєму ж романі химерним псевдонімом То-Ма-Кі,
спогади ці і зогрівають, і печуть мене. Я не зватиму
тебе в спогадах То-Ма-Кі, ані Юрієм Івановичем. Я
казатиму про тебе — Юрій, Юра, бо так звав тебе за
життя і так зву тебе й по смерті.
З ранньої весни 1924 року ми почали
товаришувати. Працювали в газеті, бігали по місту
репортерами, з перших більших гонорарів справили
собі костюми, пальта. Юрій скинув нарешті
гуркітливі буци і дженджикував у гостроносих,
ультрамодних
«шіммі».
Гарний,
стрункий,
високолобий, приємний у бідній своїй елегантності
юнак, на якого заглядалися всі друкарки редакції,
він охоче виступав на літературних вечорах

панфутуристів, хоч ні в його ставленні до
мистецтва, ні в його поезіях та оповіданнях
футуристичного не було ні краплини. В них буяли
пахощі і гомони того тривожного, сповитого
курявою походів і боїв, застеленого димами
вояцьких бівуаків і чорно-багряних пожеж
єлисаветградського степу, яким Юрій десь з року
двадцятого по рік двадцять другий ходив і їздив то
з текою повітового статистика, то з портфелем
продагента, то з каламарем писаря ревтрибуналу,
ставши свідком і запеклих кавалерійських атак
червоної кінноти на рештки контрреволюційних
банд, і страшних картин погромів, учинюваних
петлюрівськими чи махновськими горлорізами, і
спопелілих сільських майданів, обставлених
шибеницями, на яких денікінські кати давили
повсталих українських робітників і селян. Не раз
кулі з куркульських одрізанів свистіли над головою
Юри, не раз смерть з-за рогу хати визирала на
нього, і тільки щаслива доля рятувала хлопця,
начебто зберігаючи його в ім'я тих відкриттів
нового людського духовного життя, які має зробити
і зробив цей ласкавоокий і задумливий юний
мандрівник по бойових дорогах Єлисаветградщини.
Він бережно приніс у своїй душі і з перших же
написаних ним рядків новел віддав читачеві
враження, думи і образи, здобуті у звихрені роки
громадянської війни та чужоземної інтервенції:

«Заривалися паровози в землю, вагонам хотілося
стулитися гармошкою. Лопались кістки, стукали
вибухи, лилася кров: різали людей… А потім німці
— тікали». Так писав Яновський у першому своєму
оповіданні, видрукуваному в лютому місяці 1924
року в газеті «Більшовик». Я, радіючи і
хвилюючись, читав його вірші та оповідання, які
він приносив до редакції і які свідчили про
ненастанне творче зростання молодого автора. Він
одразу спромігся бути самим собою, неповторним,
своєрідним і щодо стилю, і щодо мови, підносячись
своїм романтичним високим злетом над тими
схематично-повчальними,
чи
імпресіоністично-претензійними,
чи
натуралістично-повзучими творами, яких було
пребагато за перших років становлення української
радянської літератури. І саме в мужній
революційній романтиці полягала новаторська роль
писань Яновського, які, не маючи в собі нічого з
футуристичних вихилясів, все-таки здобули йому і
визнання, і пошану «панфутуристичного вождя»,
що ненав'язливе, але уважно піклувався подальшою
долею Юри. Він давав йому першому слово на
найбільш відповідальних вечорах панфутуристів не
тому, що з Юрія був найзапальніший боєць за
категоричну деструкцію мистецтва, оголошену
Михайлем, а тому, що в Юриних ще не дуже
досконалих, але чулих і щирих словах слухачі

вчували закоханість поета в революцію, в світле
майбутнє, в боротьбу народу, натхненого кличем
Леніна. В зимові місяці двадцять четвертого року, в
дні всенародної скорботи, в часи, коли «на землі
ридали чорні бюлетені», Яновський зводився на
трибуни зборів, виходив на естради літературних
вечорів, читаючи свої вірші про Леніна, про чорні
траурні бюлетені, про те, як «телеграми по землі
вигукували дротом — Ленін!». Він читав негучно,
не намагаючись бути патетичним. Він був просто
щирий і скромний і до аудиторії звертався не як
трибун, а як співрозмовник, і цим пригортав до себе
симпатії слухачів. Коли ж завзятіші учасники
вечорів, такі, як насамперед сам Семенко та Гео
Шкурупій, розпочинали атаки на мистецтво, на
літературні традиції, на класичну літературу, —
Яновський відходив убік, бо все глибше й глибше
відчував, які чужі і неприйнятні для нього такі
вигуки й вихватки. Вже з Єлисаветграда приніс він
у собі непохитну любов до Гоголя, до Шевченка, до
народної пісні і легенди, до невтомного шукання
краси й виразності слова, барви, музики. Він
жадібно читав, і за учнівських років його
літературного життя часто можна було відчути,
чиїми книгами він захоплювався, чиї вірші знав
напам'ять, чиї строфи перекладав українською
мовою. Маяковський і Багрицький, Бабель і
Всеволод Іванов, Ганна Барвінок (яку високо

цінував за багатство мови) і Джозеф Конрад (який
своєю романтикою моря був співзвучний
романтичним поривам хлопця-степовика, що
згодом став захопленим співцем морської стихії:
«Вітаю море! Корабельна путь лежить по всій
землі!»). Ще зі студентських років почав він
збирати і пильно зберігати улюблені, не раз
перечитувані ним книжки. Він їх возив з собою і
тільки пізнього літа сорок першого року був
змушений покинути більшість їх на полиці своєї
київської квартири, вибравши з них кілька
щонайулюбленіших
—
Гоголя,
Шевченка,
українські думи, словник Грінченка. Я не бачив
його у момент прощання, але уявляю собі, як
бережно й ласкаво перегортав він у цю тужну
годину сторінки новел Меріме и Ореста
Левицького, томики Сервантеса й Де Костера,
«Козаків» Толстого і «Олмейрову примху»
Конрада, «Кола Брюньйона» Роллана і «Подорож
майстра Леонарда» свого друга Майка Йогансена.
Коли Яновський сорок третього року повернувся до
визволеного Києва і ввійшов у порожній і
пограбований фашистами будинок по вулиці
Леніна, то в своїй квартирі він побачив купи сміття,
побиті пляшки, лахмани зеленаво-сизих мундирів.
На полицях, де зберігалися дібрані на Юрин смак і
вподобу книги, лежав тільки порох і подертий
папір. Книг не було, їх вкрали чи спалили. Довелося

наново вишукувати, купувати, збирати. Трохи
пізніше частину з них, позначену автографом Юри,
виявили бібліотекарі в стосах книжок, звезених з
пограбованих німцями домів до Публічної
бібліотеки. Радісно показував Юра мені ці
багатостраждальні, обпалені і забруднені томики.
Як душа його мужніла, як вона зростала —
видно було з кожного нового Юриного оповідання,
кожного нового вірша. Михайль Семенко не тільки
вітійствував на літературних вечорах і диспутах,
кидаючи свої не дуже небезпечні блискавиці то в
один бік — на академістів, традиціоналістів,
неокласиків, то в другий — на гартівців, плужан,
загрозливих
його
суперників.
Виступи
панфутуристів часто кінчалися посвистами,
обуреним галасом і навіть образливими вигуками
слухачів — чи було то десь у клубі, чи в аудиторії
університету, чи в читальному залі книгозбірні.
Михайль запевняв, що задоволений з такого
реагування — оце, мовляв, класова боротьба, хоча
насправді було це ексцесами групівщини,
гуртківщини, зарозумілого дрібнобуржуазного
«лівацтва». В Юрія і в мене поступово
накопичувалося невдоволення. Ми не могли
зректися, ми не хотіли зрікатись, і ми не зреклися
тих явищ літератури і минулих часів, і сучасності,
які нас хвилювали, збагачували. Ми хоч і
по-дружньому, але сварилися з Семенком, коли він

нападав на укоханого нами Тичину, на наш захват
прочитаними тоді баладами Тихонова, міцно
написаними новелами Косинки чи оповіданнями
Бабеля. В чому ми були єдині — у визнанні
могутньої поезії Маяковського.
Нас, напівголодних репортерчиків, Семенко
водив до кав'ярні. В ресторанах ми бували рідко, а
от мало не щовечора ходили на чолі з нашим
головним панфутуристом до грецької кав'ярні по
Костьольній вулиці. Там у маленьких чашечках
давали духмяну чорну каву і склянки холодної
води. Можна було купити і до нудоти солодкі східні
ласощі, але в мецената не завше вистачало на цю
розкіш коштів. Кава пилася повільно. Часу
вистачало, щоб і посваритись, і помиритись, і
потішитись читанням уголос своїх віршів, а частіше
віршів Маяковського. Я знав напам'ять мало не всю
поему про 150 мільйонів і читав її захоплено й
невміло, аж викликав протест з боку сусідніх
столиків, заважаючи зібраним там крамарям,
непманам, іншим усяким «пережиткам» тихо й
обережно говорити про свої справи, що, либонь,
дуже вимагали прихованості й притишеності. Ми на
цих діляг не зважали. Біля нашого столика
купчилось більше й більше людей — неофітів
панфутуризму. Приходив скромний, небалакучий,
але видатний у своїй професії лікар Йосип
Стрільчук, молоденький режисер Ларя Френкель,

який привів з собою свого дружка — Люсю
Каплера, ласкавого, дотепного, веселого юнака, що
вирішив покінчити з естрадними танцюристськими
виступами і взятися за вирішальне в світових
масштабах діло розвитку панфутуристичного
театру. Семенко нямір Люсі радо схвалив, і от через
кілька місяців ми всі зібралися на прем'єру театру
«Аспанфут». Каплер поставив п'єсу — не пам'ятаю
чию, певне, якогось американського автора — про
загибель підводного човна. На сцені була суцільна
тьма, і тільки червоними жаринками цигарок (у
підводному човні?) позначалися мізансцени дійових
осіб, що вимовляли штучними, приглушеними
голосами уривчасті й логічно не пов'язані репліки.
Здається, вистави Люсиного театру так і
закінчилися цією прем'єрою. Панфутуристичний
рух, розпочатий бучними сигналами «Семафора в
майбутнє»,
худенькою
газетою
«Катафалк
мистецтва», кричущими афішами з розсипаними
увсебіч
знаками
оклику, —
галасливий
панфутуристичний рух, анітрохи не налякавши
мистецтва
своїми
катафалками,
никнув
і
розпадався.
«В цій міщанській провінції нас не
зрозуміли, — скаржився Семенко на київську
публіку і з надією позирав на тодішню столицю
республіки, на Харків. — От пождіть трохи. І сам
переїду, і вас перевезу», — обіцяв він. Юра і я

чекали на це. Шкурупій же категорично відмовився
покидати рідний, улюблений Київ, як не умовляв
його Семенко.
Минуло з півтора року од часу, коли
Яновський уперше ступив на сходи, що вели до
літератури чи принаймні до передпокою. Він
тримався на шумних літературних вечорах
осторонь, внутрішньо не поділяючи їхньої марної
задерикуватості, зберігаючи себе, свій час, свою
енергію для тих годин раннього ранку, коли слова
оповіді, виношені за день, викристалізувані вночі,
лягали енергійними, динамічними реченнями на
аркушики паперу, пишучись майже без правок і
переробок. Вимогливо і запопадливо були
продумані двадцятидвохлітнім юнаком враження,
спогади, переживання, накопичені в пам'яті за його
життя, іще недовгого, але сповненого не чуваними
дотіль подіями, образами дивовижних людей,
небувалими
грозами
революції.
Дещо
додумувалось, вигадувалось, а то й позичалось — і
тоді пахло штучністю й оголеністю наміру, але це
були лише окремі сюжетні ходи, поодинокі деталі.
Основне, справді важливе, пережите, обмислене,
ставало з кожним новим твором виразнішим,
переконливішим, неповторним. Формувався стиль,
манера викладу, творче обличчя людини, що стає
письменником мужнім, бездоганно чесним і
високодумним. Цей процес творчого зростання

Яновського особливо доказово втілився в його
рвучкій своїми ритмами оповіді «Рейд», в його
напруженій повісті про робітниче повстання проти
анархістської банди, що захопила маленьке степове
місто Байгород, як назвав письменник свій рідний
Єлисаветград, описуючи — не обійшовшись без
вигадки — події, подвиги і трагедії повсталих
степовиків у боротьбі за перемогу Рад.
«Байгород» Юра опублікував у Харкові, куди
його і мене перетяг Михаиль Семенко, коли дістав
там цікаву і клопітливу посаду завідувача
сценарного
відділу
Республіканського
фотокіноуправління. Не відразу почався і для
Яновського,
і
для
Бажана
важливий
кінематографічний період їхнього життя. Не просто
було Семенкові притягти до щойно ввімкнутої тоді
в процеси розвитку української радянської
культури
таємничої
і
незвичайної
галузі
кіномистецтва нових, зовсім не обізнаних з
секретами «великого німого», не перевірених на
ділі та й мало кому відомих молодиків. Партія за
ленінською вказівкою про «найважливіше з
мистецтв» послала на роботу в кіно і таких
старіших, загартованих у класовій боротьбі людей,
як-от:
моряк-більшовик,
учасник
Жовтня,
миргородський чекіст Павло Нечес, що скоро
виявив себе як талановитий, наділений дивовижною
інтуїцією і розумінням людей кінематографічний

діяч, майбутній директор Одеської кіностудії, де він
на все життя здружився зі своїм головним
редактором, працьовитим і уважним, наполегливим
і делікатним. Ним став, переїхавши двадцять
шостого року з Харкова до Одеси, Юрій Яновський.
Але перед цим був важливий для формування
Яновського як митця, літератора і майбутнього
кінематографіста етап харківського життя.
Не відразу, переїхавши до Харкова, зміг
Семенко залучити нас до роботи в кіно. Юра пішов
працювати до редакції «Вістей ВУЦВКу», я — до
журналу
профспілки
сільськогосподарських
робітників «Нова громада». Ледвеледве знайшли
собі житло. Аж на околицях, та й не те щоб
робітничих, а базарних, занедбаних, без електрики,
без водогону, без міліції, яка дуже придалась би,
щоб уночі рідше лунали лайки, ґвалти, верески і
лементи. Годі було тут спокійно заснути після
праці, після літературних дискусій, після довгих
балачок та вечорів у недавно відкритому Будинку
літераторів імені В. Блакитного. Цей клуб став уже
справжнім осередком забуялого літературного
життя столиці. Воно захопило і нас обох.
Розходжень ня з групою Михайля Семенка
поглиблювались. Хоч панфутуристи, прагнучи
позбавитись деяких малоприємних сторін своєї
репутації, і перейменували себе на комункультівців,
але те мало допомогло. І Юра, і я бачили, що нам з

ними не по дорозі. Семенко лаявся, взивав нас
зрадниками, перекидьками. Ми й справді
перекинулись, хоча й опинились на ще більш
непевній дорозі, вступивши до так званої Вільної
академії пролетарської літератури — літературної
організації далеко не одностайної, але, за задумом
фундаторів,
протиставленої
ідеям
інтернаціоналістської соціалістичної культури.
Згодом, коли керівництво «Вапліте» одвертіше й
одвертіше почало викладати свої націоналістичні
позиції, серед ваплітян виник розлам. Більшість
письменників стала відходити від цієї організації.
Серед них був і Яновський, і я, що з 1927 року
друкували свої твори в журналі «Вапліте». Там
з'явився «Байгород» Яновського, прихильно і навіть
захоплено зустрінутий читачами. Не було сумніву,
що література поповнилася митцем, на якого можна
сміливо покласти великі надії. Тим часом цей
митець ходив майже безпритульний, міняючи у
кварталах узбіч пустирів, що відділяли місто від
лісопарку, одну жалюгідну кімнатку на іншу, ще
жалюгіднішу. Таке життя в мене і в нього тривало,
аж доки ми обидва не почали працювати під егідою
Михайля
Семенка
у
Всеукраїнському
фотокіноуправлінні — ВУФКУ. Семенко, як уже
мовилося, завідував сценарною редакцією, Юра був
у нього
редактором,
а
я
орудував
у
новозаснованому журналі «Кіно». Партія доручила

керівництву ВУФКУ притягати в нову для
української культури галузь мистецтва (де досі
працювали здебільше старі, ще за дореволюційних
часів навчені кінематографісти — режисери,
оператори, художники) нові сили, що зростали в
процесі становлення радянського українського
мистецтва. Вирішальну роль тут мали відіграти
творці першої, початкової ланки кінематографічної
справи — автори сценаріїв, письменники й
журналісти. Радянські письменники — і українські,
і російські — ставали щораз більшою і більшою
мірою адептами незвичайного, нового, та ще й не
цілком позбавленого старої малошановної репутації
мистецтва
кінематографії.
До
відділеної
перегородками від великого залу колишнього
банківського будинку на площі Тевелева кімнати
Михайли часто заходив, наїжджаючи з Москви,
гучноголосий Маяковський. Там і познайомилися
ми з ним. Семенко, як завідувач сценарного відділу,
часто не надто церемонно сперечався зі славетним
гостем, і гість мусив іти на згоду, хоч лаявся і
гримів. Юра обережно прислухався і дивувався, а я
загалом не був допущений до цих справ, бо не
журналу личило ж про них писати. До сценарної
справи були залучені письменники С. Лазурін, М.
Борисов, О. Грін. За сценарії засіли Майк Йогансен,
О. Досвітній, Д. Бузько, К. Полонник. Почали
випробовувати себе в цьому ділі й такі новоспечені

