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ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА 
ПРИСВЯЧЕНА 120 - РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

 
 

  

"Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм" 
        О. Довженко 
  
  

   10 вересня 2014 року минає 120 років з дня 
народження кінокласика Олександра Довженка. 
Пропонумо читачам найцікавіші факти з життя 
письменника та режисера, його цитати та праці. 
 

“Великий талант кіномитця і письменника, новаторство в творчості, справжня, глибинна 

народність, надзвичайна працездатність, непримиренність до зла, любов до природи і 

рідного народу, закоханість у Десну, Україну, Батьківщину, енциклопедизм, чесність, 

благородність і висока інтелігентність – усе це поставило Довженка в ряд найвидатніших 

митців і культурних діячів світу, зробило його класиком…, носієм ідеалів добра й краси, 

взірцем письменника – громадянина”.  

 О. Гончар 



НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ З БІОГРАФІЇ МИТЦЯ 

 
  

    Постать Олександра Довженка в українській культурі багатовимірна – він і прозаїк, і   

    драматург, і кінорежиссер.  В світовій культурі Довженко – кінокласик і  цілком заслужено  

    стоїть поруч з Чапліним, Феліні, Бергманом та ін. 

    Народився О. Довженко 10 вересня 1894 р. на хуторі В’юнище, (нині смт    

    Сосниця) Чернігівської обл. Рідна земля стала вирішальною у формуванні його естетичних, 

    соціальних та політичних поглядів. Саме вона принесла поезію в його творчість та життя. 

    Довженко вчився живопису у Німеччині. Після навчання працював карикатуристом у газеті  

    «Вісті ВУЦВК». 

Відомо, що видатний режисер та актор Чарлі Чаплін дуже любив Довженка. Саме він сказав: «Слов‘янський 

кінематограф дав світові лише одного режисера – Олександра Довженка». 

 У 1930 р. Олександр Довженко зняв свій найвідоміший фільм «Земля», визнаний геніальним у багатьох країнах 

світу. Проте, прозовий твір було завершено у 1952 р. До фільму український гурт ДахаБраха написав нову оригінальну 

музику, яку вперше було виконано на Одеському кінофестивалі у 2012 р. 

 Довженко – автор документальних фільмів. У 1940 р. вiн поставив документальний фiльм «Визволення» 

провозз’єднання Захiдної України з УРСР, цей фiльм став одним iз найбiльших творчих провалiв режисера. У 1943 та 

1944 рр. він знову береться за документальне кіно, цього разу у спiврежисурi з Ю.Солнцевою та Я.Авдiєнком. Фільми 

отримали назву «Битва за нашу Радянську Україну» (1943) та «Перемога на Правобережнiй Українi i вигнання 

нiмецьких загарбникiв за межi українських радянських земель» (1944). 

 За своє творче життя О. Довженко поставив 14 ігрових і документальних фільмів, написав 15 літературних 

сценаріїв і кіноповістей, дві п’єси, автобіографічну повість, понад 20 оповідань і новел, ряд публіцистичних статей і 

теоретичних праць, присвячених питанням кіномистецтва, зокрема кінодраматургії, живопису, архітектури. Його 

оповідання і новели “Ніч перед боєм”, “Відступник”. “Мати”. “На колючому дроті”, “Тризна”, “Незабутнє”, п’єси “Потомки 

запорожців” і “Життя в цвіту” по праву стоять в ряду кращих творів нашої багатонаціональної літератури. 

 



Помер О. Довженко 25 листопада 1956 р. Похований у Москві. Ховали за державний кошт, 

оскільки грошей на його рахунку в ощадбанку було тільки 32 рублі. На могилі написано російською: 

«Умер в воскресенье». Більшість людей, які приходять до нього, читають останнє слово як 

«воскресіння». 

22 серпня 1977 р. було відкрито новий астероїд головного поясу, який згодом отримав назву 

4520 Довженко (4520 Dovzhenko). 

 

Нагороди та премії 

1934 МКФ у Венеції (Приз, фільм «Іван»)                  1941 Сталінська премія (I ступеню, фільм «Щорс») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
•1949 МКФ в м. Готвальдові (Премія праці, фільм «Мічурін»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•1949 МКФ в Маріанських Лазнях (Премія за найкращий кольорвий фільм, фільм «Мічурін») 

 

 

 

•1949 Сталінська премія (II ступеню, фільм «Мічурін») 



 

 

 

 
•1959 ВКФ (Перша премія автору сценарію (посмертно), фільм «Поема про море») 

 

•1959 Ленінська премія (посмертно, фільм «Поема про море») 

 

 

 



РОЗДІЛ І. З ДОВЖЕНКОВОЇ КРИНИЦІ. 

 
"З бентежжя рідного Полісся, 

З веселки срібної Десни 

Довженка слава, наче пісня,  

Іде в безсмертя літ ясних"  

О. Гончар 

 

Довженко О. П. Зачарована Десна : 

кіноповісті, оповідання / О. П. Довженко ; вступ. 

ст. та примітки Р. М. Корогодського ; худож.-

оформлювач О. Д. Кононученко. – Х. : Фоліо, 2013. 

– 219 с. – (Шкільна б-ка укр. та світ. літ-ри).  

До видання увійшли найвизначніші твори 

класика української літератури та видатного 

кінорежисера світового масштабу Олександра 

Довженка: «Україна в огні», авторизований варіант 

кіноповісті «Зачарована Десна» та оповідання 

«Незабутнє». Центральне місце в творчості митця 

завжди було віддане Україні та її людям, це їм він 

присвятив своє натхнення і любов.  



  

Довженко О. Кіноповісті. 

Оповідання / О. Довженко ; АН 

УРСР. – К. : Наук. думка, 1986. 

– 710 с. – (Б-ка укр. л-ри : Рад. 

укр. л-ра). 

  

  

  

До зібрання увійшли відомі 

кіноповісті та оповідання  

О. П. Довженка 

  



  

      Довженко О. Сторінки 

Щоденника (1941–1956) /  

О. Довженко. – К. : Вид-во 

гуманіст. л-ри, 2004. – 384 с. 

  

  

  

     Найбільш повне видання 

щоденників відомого 

українського кінорежисера і 

письменника Олександра 

Петровича Довженка (1894-

1956 рр.). Розраховане на 

широке коло читачів. 

  



  

      Довженко О. Незабутнє 

(1941–1943) : оповідання /  

О. Довженко. – К. : Дніпро, 

1980. – 191 : іл. 

  

  

  

      До зібрання увійшли 

відомі оповідання  О. 

Довженка періоду Великої 

Вітчизняної війни, які 

розповідають про мужність і 

героїзм людей в боротьбі з 

фашизмом.  

  



  

    Довженко О. Твори: В 5-

ти т. Т. 2 : Кіноповісті. 

Кіносценарії / О. Довженко. 

– К. : Дніпро, 1984. – 503 с. 

  

  

  

     До тому ввійшли 

кіноповісті «Україна в огні» та 

«Повість полум’яних літ» про 

героїзм і моральну велич 

народу під час Великої 

Вітчизняної війни; «Мічурін» - 

про видатного перетворювача 

природи, а також кіносценарії 

«Прощай, Америко!», 

«Антарктида» та незавершені 

твори. 



  

    Довженко О. Україна в 

огні : кіноповість / О. 

Довженко ; передмова О. 

Підсухи. – К. : Україна, 2004. 

– 144 с. : іл. 

  

    Твір пронизаний любов’ю 

до українського народу. За 

своєю масштабністю, 

глибиною, правдивістю він не 

мав рівних у тогочасній 

вітчизняній літературі. 



РОЗДІЛ ІІ. ВЕЛИЧ І ТРАГЕДІЯ ГЕНІЯ. 

  
"У нас хто любить свій народ, той і націоналіст...  

Ну й нехай: я повинен робити те, що можу". 

О. Довженко 

 

    Александр Петрович Довженко // 100 

великих режиссеров / Авт.–сост. 

Мусский И.А. – М. : Вече, 2004 . – С. 141–

148 ( «100 великих» ) 

    Деслав Є. Довженко і Сталін / Є. 

Деслав // Хроніка–2000 : укр. 

культурологічний альманах. Вип. 35–36 : 

Україна : філософський спадок століть. 

– К., 2000. – С. 525–528. 

 



    Зубавіна І. Олександр Довженко: 

кредо  

/ І. Зубавіна // Мистецтвознавство 

України : зб. наук. пр. / Академія 

мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. 

мистец. АМУ ; редкол. : А. Чебикін 

(голова) та ін. – К., 2005. – Вип. 5. – С. 

197–206.  

 

    Лавріненко Ю. Олександр Довженко /  

Ю. Лавріненко // Українське слово : 

хрестоматія укр. літ. та літературної 

критики XX ст.: У 3-х кн. Кн. 2. – К., 1994. – 

С. 37–71.  

  

 

 



Марьямов А. Довженко / А. 

Марьямов. – М. : Мол. гвардия, 

1968. – 383 с. – (Жизнь 

замечательных людей : Сер. 

биогр. ; Вып. 24 ). 

 
 

    Слободян В. Концепція актора в  

О. П. Довженка / В. Слободян //  

Мистецтвознавство України : зб. наук. 

пр. / Академія мистецтв України, Ін-т 

пробл. сучас. мистец. АМУ ; редкол. : А. 

Чебикін (голова) та ін. – К., 2005. – Вип. 6-

7. – С. 287–291. 

 

  



Поляруш О. Є. Олександр 

Довженко і фольклор  

/ О. Є. Поляруш. – К. : Вища школа, 

1988. – 173 с. 

  

 

Розглянуто питання 

формування самобутнього таланту 

О. Довженка, особливості зв’язків 

його творчості із народним 

мистецтвом. Розкрито вплив 

трудового середовища на світогляд 

художника. Проаналізовано, якою 

мірою особливості художнього 

мислення творців фольклору 

сприяли появі монументальних, 

гіперболізованих художніх образів і 

як специфіка відображення 

дійсності, принципи побудови 

фольклорних творів відповідали 

новаторським пошукам 

письменника. 



Тримбач С. Трансформації 

національної міфології: О. 

Довженко та кіно 

шістдесятники / С. Тримбач // 

Українське кіно від 1960-х до 

сьогодні. Проблема виживання 

: зб. наук. ст. – К. , 2010. – С. 9–

19. 



РОЗДІЛ III. Фільмографія. Афоризми Олександра Довженка. 

 

 
 

«Ідеш отак у доброму косарськім товаристві і бачиш, ідучи, й вечірнє 

небо, і ясну зорю, і її з грабельками на округлому дівочому плечі.» 

(«Земля») 

«Довженко, уродженець чарівної закутини української землі, промчав метеором на 

обрії нашого безрадісного сторіччя". 
редактор "Французької кінематографії" " Шарль Форд 



— За що ми б'ємося? За що 

умираємо? — Голос Кравчини 

затремтів од глибоко напруженого 

хвилювання, і хвилювання 

передавалось бійцям. — Вороги 

наші б'ються за особисті багатства, 

за владу над нашою землею. Наші 

друзі воюють за мир, і лад, і радості 

багатого, щасливого життя своїх 

країн і здивовано питаються один у 

одного по кабінетах: за що ж бо 

бореться українська радянська 

людина?  

    За стільки, мов, доларів або 

марок, як німецький, чи не за 

стільки? За стільки гектарів землі, 

як Гітлер обіцяє кожному солдату? 

Ні, не за стільки, брати. Ми 

б'ємось за те, чому нема ціни у 

всьому світі, — за Батьківщину. 

(«Україна в огні») 



Єдина країна в світі, де не викладалася в 

університетах історія цієї країни, де історія 

вважалася чимось забороненим, ворожим і 

контрреволюційним, - це Україна (...) Де ж рождатися, 

де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости 

слабкодухим і запроданцям, як не у нас?     

(«Зачарована Десна») 

 

Ясно одне, що лише «Звенигорою» 

наше кіно завоювало собі стале й 

певне місце в загальному 

культурному процесі, довело свою 

здатність творити справжні культурні 

цінності, зажило поваги, як 

мистецтво, що вміє мислити і змушує 

мислити.  

 

Микола Бажан. «О. Довженко»  



«Слов‘янський кінематограф дав світові 

лише одного режисера – Олександра 

Довженка».  

Чарлі Чаплін 


