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Андрій Телегуз

Український творець і речник нового творчого 

духу і світовідчування

На основі документальних та фотографічних джерел досліджена 

біографія видатного кінорежисера-новатора, самобутнього письменника, 

знаного художника, мислителя і мученика за свій український народ 

Олександра Петровича Довженка.

Ключові слова: Довженко, режисер, кіно, письменник, художник, 

український народ.

Based on the documentary and photographic sources the biography o f the 

famous film director and innovator, original writer, famous artist, philosopher and 

martyr for his nation Ukrainian Oleksandr Dovzhenko.

Key words: Dovzhenko, director, movie, writer, artist, Ukrainian people.

Українська культура напрочуд багата на таланти. Проте далеко не всі вони

відбулися: одні змушені були відмовитися від себе, деградували, інші

емігрували, ще інших репресували -  факти загальновідомі.

Олександр Довженко -  єдиний, що й за таких умов насправді став митцем

світової величини, ім’я якого входить у всі енциклопедії, антології світового

кіномистецтва -  прожив у культурі нетипове життя.

Олександр Петрович Довженко народився 10 вересня 1894 р. в с. В'юнище
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(тепер м. Сосниці) Чернігівської області в селянській родині. Батько й мати 

були неписьменні. Батько, Петро Семенович Довженко, належав до козацького 

стану.

О. Довженко. Автопортрет. 1950-і рр.

Сім'я жила незаможно: землі було немало, проте вона була неродюча, 

натомість дітей було 14, тому батько «наймався в підводчики та смолярував». 

Діти в сім'ї швидко помирали, майже всі не досягнувши працездатного віку, 

тому у згадках про дитинство в уяві Олександра Довженка завжди поставали 

«плач і похорон». Він любив матір, про яку писав: «Народжена для пісень, вона 

проплакала усе життя, проводжаючи назавжди».
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Портрети батьків -  Петра Семеновича та Одарки Єрмолаївни.

Найдавніше фото хати родини Довженко.
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Дід О. Довженка -  Семен Тарасович.

Мати, сестра і батько Довженка
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Олександр Довженко з батьком

Ще за життя Олександра Давженка директор Сосницької середньої школи І.Л. Сорока на хатині, де 

народився Сашко, прибив невелику пам'ятну дошку.
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Хата в смт Сосниця, де народився О. Довженко. Чернігівська обл.
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Ікони родини Довженко [1].

Коряк, виготовлений руками діда Семена.
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Цукорниця, виготовлена руками діда Семена з кореню старої берези

Таріль у формі листочка та черпак з ручкою були виготовлені руками діда Семена
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Літературно-меморіальний музей у хаті дитинства О. Довженка [2].
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У рідній хаті Олександра Довженка.

Троїцька церква, м. Сосниця (1702 р.) —  колись найдавніша споруда міста. Фото 1930 р.

Знищена вандалами-комуністами [3].
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Покровська церква, м. Сосниця. Єдина церква, яка залишилась цілою після панування комуністичного

режиму.

Навчався в Сосницькій початковій школі, а потім -  у початковому 

чотирикласному училищі. Йому здавалося, що може все: мріяв про архітектуру, 

живопис, плавання морями, учителювання. Закінчивши училище на відмінно, в

1911 р. вступив до Глухівського учительського інституту.

О. Довженко (зліва) зі шкільним товаришем І. Тишином у день закінчення школи.

Чернігівська губернія, 1911 р.
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Учительський інститут в Глухові.

О. Довженко -  студент Глухівського вчительського інституту. Харківська губернія, 1911 р.
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Студенти Глухівського учительського інституту. О. Довженко в центрі. Фото 1913 р.
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О. Довженко (3-й зліва у верхньому ряду) серед учасників Сосницького самодіяльного театру в
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постановці опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», 1912 р.

Протягом 1914-1917 pp. Олександр викладав фізику, природознавство, 

географію, історію та гімнастику у Житомирському вищому початковому 

училищі, дуже багато читав, брав участь у виставах, малював, організував 

український етнографічний хор в одному з ближчих до Г лухова сіл.

О. Довженко (2-й зліва стоїть) в групі викладачів Житомирського вищого початкового училища.

Житомир, 1914 р.
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О. Довженко, його майбутня дружина В. Крилова та Г. Левицька -  викладачі Житомирського вищого 

початкового училища. Житомир, 1914-1917 рр.

О. Довженка (сидить третій ліворуч) серед вчителів і учнів Житомирської вищої початкової училища, де 

він викладав майже всі шкільні предмети, бо вчителів було мало [4].
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Учителі та учні Житомирського вищого училища на уроці фізкультури. На цій фотографії 1913 р. (дата 

зазначена на звороті фото) Олександр Довженко зображений перший праворуч [5].
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О. Довженка в колективі учнів, 1917 рік [6].

У 1917р. О. Довженко перейшов на вчительську роботу до Києва і вступив 

до Комерційного інституту, а коли в місті відкрилася Українська академія 

мистецтв, вступив до неї. Спочатку навчальні майстерні Академії 

розташовувалися в будинку Центральної Ради. 1918 р. Академія мистецтв 

перейшла до власного будинку по вул. Великій Підвальній, 38 (тепер Ярославів 

Вал, 40). Нині тут розміщується Київський інститут театрального мистецтва ім.

І. Карпенка-Карого.
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Київський комерційний інститут, де на економічному факультеті навчався Довженко [7].

У 1918-1919 рр. воює проти більшовиків у лавах армії УНР. Як свідчив 

Довженків земляк інженер Петро Шох (що пізніше емігрував), Довженко разом 

із ним був 1918 року вояком 3-го Сердюцького полку Української Армії. Це ж 

підтверджує й сестра першої дружини О. Довженка, згадуючи, "як заходив до 

них Довженко в сивій шапці зі шликом наприкінці 1917-го й на початку 1918 

років, належачи до куреня Чорних гайдамаків, що брали участь у штурмі 

київського «Арсеналу». Ці події згодом, через 11 років, Довженко зобразить у 

своєму фільмі «Арсенал», але вже по другий бік барикад.
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Сердюцький полк армії УНР.

Симон Петлюра та вояки Куреня чорних гайдамаків Гайдамацького кошу Слобідської України біля 

Свято-Микільського військового собору (зруйнований у 1930-ті, зараз на його місці -  міський Палац дітей та 

юнацтва на площі Слави), березень 1918 р.
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Серпень 1919 р. -  з двома товаришами втікає до Житомира. Коли місто 

зайняли червоні, був заарештований Волинською ЧК, відправлений до 

концтабору як «ворог робітничо-селянського уряду», де протягом 3 місяців 

відбував покарання. Своїм порятунком зобов'язаний письменнику Василеві 

Еллану-Блакитному. Існує версія, що тоді ж його завербували чекісти. Відомо, 

що в цей час він влаштувався викладачем історії та географії у школу червоних 

старшин при штабі 44-ї стрілецької дивізії в Житомирі.

З осені 1921 р. О. Довженко працював на посаді секретаря губернського 

відділу народної освіти, завідував відділом мистецтв, організував профспілку 

працівників освіти, а також був комісаром у Першому державному 

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.
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О. Довженко -  секретар Київського губернського відділу народної освіти. 1921 р. [8].

Незабаром він перейшов на дипломатичну роботу. З 1921 р. служив в 

українському посольстві у Варшаві. Наступного року -  в Німеччині на посаді 

секретаря консульського відділу торгового представництва України у 

Німеччині. Тут він вступив до приватної художньої майстерні й одночасно 

відвідував лекції в Берлінській Академічній вищій школі образотворчого 

мистецтва та в приватній мистецькій школі професора-експресіоніста Віллі 

Г еккеля.
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О. Довженко під час навчання в приватній мистецькій школі професора-експресіоніста Віллі Геккеля в м. 

Берліні (Німеччина). 1923 р.
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Перелік осіб Повноважного Представництва УСРР в Польщі для видання платні ( за підписом першого
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секретаря О.Довженка). 31.12.1922 р. [9].

О. Довженко з дружиною Варварою Довженко (Криловою). Берлін. 1922 р.
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Олександр і Варвара Довженко. Навіть після розлучення вона залишила прізвище чоловіка. 1920-ті рр.

Повернувшись до Харкова від осені 1923 до літа 1926 рр. працював 

художником-ілюстратором в редакції газети «Вісті ВУЦВК», був автором 

політичних карикатур, які підписував псевдонімом «Сашко».

Засновник та редактор газети «Вісті ВУЦВК» Василь Еллан-Блакитний 

фейлетоніст з псевдонімом -  Валер Проноза, запрошує Довженка на посаду 

художника-ілюстратора газети в 1923 році. Окрім художнього оформлення 

видання Довженко створює цикл політичних карикатур. Тематика карикатур 

різноманітна, вона торкалась як міжнародних політичних, так і 

внутрішньогосподарських, культурних і релігійних справ.

Перший малюнок-карикатура «Лицарі на роздоріжжі» з’явився в серпні 

1923 року за підписом (газетним псевдонімом) “Сашко” у супроводі “Балади” 

Валери Пронози (В. Еллан-Блакитний). Довженко влучно зображує політичні 

коливання та настрої В. Винниченка та М. Шаповала. В одному з листів до М. 

Шаповала Винниченко пише, що треба було “або їхати всім разом же на 

більшовицький бік і вести там справу (мирним, товариським способом) в 

напрямі українізації совітської влади на Вкраїні, або сидіти тут [в еміграції] без 

крику і комітетів та робити, те що хто може». Темі “жовто-блакитної” еміграції 

присвячено ще декілька карикатур: «На пражській вулиці» (М. Шаповал, В. 

Винниченко), «Оце й усе» (С. Петлюра), «Махно на волі».
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Не залишилось поза увагою О. П. Довженка і міжнародне політичне 

становище, зокрема, створення «Німецької бойової ліги», політичним лідером 

якої обрано Гітлера. Темі фашизму, що насувався на Європу, присвячені 

декілька карикатур: «Тяжка задумка», «Два кандидати», «Геть білий терор, геть 

фашизм», «Зльот фашистів». Нестабільна політична ситуація Європи зображена 

на карикатурах: «Верхівець без голови», «Ждемо», «Після виборів», «Урядова 

гойдалка», «Думки американського дяді», «Володар світу» (долар) та ін.
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О. Довженко. Автопортрет. 1924 р.
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Лицарі па роздоріжжі
( l> а  її а  д  а )

Мал, Сашка,

То не вітер шумить, не лютус то шквал,
То не грізніі сурми сурмлять—
То шикує полки запальний Щ аповал,
Винниченко веде свою рать.

Б'ють копитами коні.
За копитами—хмари...!
— Береж іться, червоні-—
Москал*, яничариі

Коли раптом—плита. Ш аповал підліта,
П рочитав собі щось на плиті тій—
Озирнувся назад: з ним—один тільки брат
Винниченко, братеник Микиті...

Валср Проноза.

Немало пропало Нських крон там,
Де Винниченко з Ш аповалом ідуть єдиним фронтом

Ва.іер Промова.

Сашко [Довженко О. П.] Лицарі на 

роздоріжжі [10].

Польський уряз псставив дизоглммі уко
сі', на яких він погоджується влілати ССРР~ 

Польська преса ловка нападок иа Німеч
чину...

Польська буржуа .In rasa«, що крім Гдан
ського .коридору* до Балтика аоиа оаержуа
ше я МеисльськиА.. .

верхівець без голови.

Страйковий рух а Польщі росте П;.гь
сьна марка катастрофично падіа а ц ін і...

tw.v OAUIILL (З гаиіи).

їздить пан по вузьких коридорах,
Б є  коняку, плюс на всі боки:

Де сусід, де колючки, де рви:
..Мабуть скоро
Буде панові досить мороки,
Як не знайде собі голови*.

Валер Проноаа.

Сашко [Довженко О. П.] Верхівець без голови [12].

З С а у к а  ї д е .
Українська Академік Наук wit

переїздити до Харкова...
Де-які ченці 9 лаври пра

цюють і  У. А. Н.

Мал. С аш ка. (Чутки),

Д кад. Кримський: — Б ачу страш енну куряву... О го 
вж е мабуть і Харків...

А кадемии. —  Я  ну, хлопці, налягаймо на «азбуку 
комунізму»!..

«Вчений діловод»: —  Свят, свят, свят.

Сашко [Довженко О. П.] Наука їде [11].

Ч)умки американського дяді.
Гувег МІМ. иродеаэдьч Б8ВВЯ

АмсрниІ, othnea японську кагаст(офуИМ пгвкдісо відбудується.
n o :tp a * z a ra  вона ма с т іл ь к и , на скіяь
ли поетражіала б Америк.«, нова б а
ній було »руйнооіио 2 міста.

Н ал. САШКА

В Ялоніі прорвало Фузіяму.
— Біди, біди!..
— І від вогню і від веди...

Кому б  ото, коди не »дяді С ам /“
Тій знаменитій Ярі
На допомогу сипонуть доляріа?

дядя" —зирк з-за  океану
— О це вам землетрус? Ну, т а х .
Та це не землетрус пусгяк!
— Таку зогоіти неначе плюнуть—раку
П опрацю вавш и добре рік чи два.

Тим часом .дядя" добре вместиться мабуть
островах

Вал. Пронзі
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Сашко [Довженко О. П.] Думки американс. дяді [13].

шо закликають до допочогм

м і робітничих І соПо ОСІЙ
гянськик зборах проходять резолюції,

мвоммдо

Мая. САШНА.

В Н ім еч чи н і о д ч аи  і гол од
П р и скорю ю ть  повстання ч ас .
Р еволю ційний п у л ь с— як  м ол от
І б 'ю ться такт  сер ц я нас
О т-от трусн е, м ов зем летр у со м
Р о з іл л є  ч ер в о н я сту  л ав у
І Стінес стан е  сл и зьк и м  сном .

Ж д ем о . М отаем о  н а  вуса
І сип лем лантухи  зе р н о
З е р н о , щ о  р іш и ть  с п р а в у

В А /:є Р  П РО Н О ЗА

Сашко [Довженко О. П.] Ждемо [14].

Крокодилячі ельози:
По иеокааі попи пояснюють хклю 

трус ■ Японії божою »*РЭЮ.
(З  дописі•).

Д ійш ла нареш ті й до отця Аммонія 
Звістка, щ о  постраждала Ялемія.
І отець осечесний з  грубим басом 
Заооп іяв диким гласом:
Оле ми грішному!.. Скільки жертв
—  Два мілійони тільки мертвих:
—  Похорон

—  МІлійон...
Панахид— мілійонів до двох...
Сх... ох..
А  за рятунзк від трусу— моле*
А  за инш і відправи треОиі?..
—  А ж  мчтніс в очах...

Жах... жах...
Молітеся вірнії! Вожді кари 
Щ о б  хоч оас проминули удари!

Дурний хай слухах і лсбом б*с п ідлогу
—  А  ми пїшлем японцям кращ е допомогу 
Отців же Амоніів
Мож емо прямо 
Післать до Японії
—  Но Фузіям/.

Г.ЛЛЕ? ПРОНСЗА.

Сашко [Довженко О. П.] Крокодилячі сльози! [15].
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®етапні гаси.
Жовтоблжкктна емігряоія напру

женою увагою стежить м  іоаом у краї
мізащі ракапарвгу в У С РР. Ходгг ч-)Т
ви. иіо готується мова „нота протесту*
во Лігі Націй

5 МММ.
Шал. САШНА.

Микита Ш аповал поблід.
Сам Винниченко—хмурий.
І зовсім незавидний вид
У Симона Петлюри.
Із  слізми Винниченко рік:
— «Товариш і. ОВНОМ.
Вкраїнську мову б ільш овик
Звернув на урядову..

Усі читатимуть мій гріх»
— Мене ж... не пустять... знову».*
—  «Вкрапшем стане кож ен жно.
Останній кацапура!..
П рийш ов нам, братья, перевід».«
Заскриготав П етлю ра.
—  «Ді ж дались»—мовив Ш ап овед * -
— «Скрізь українізація...
.. Хиба зробить останній ж ест—

П ослать до Ліги Націй?»...
«П ротест»—гукну к л и • протест!

Проти українізації?
ВАЛЕР ПРОНОЗА

Сашко [Довженко О. П.] Останні часи [16].
Сашко [Довженко О. П.] Махно на волі [17].

Сашко [Довженко О. П.] «Ножиці». Ой, 

сходяться !!! [18].
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славіте...» [20].

Сашко [Довженко О. П.] Хліборобська культура [19]. Сашко [Довженко О. П.] Головний атаман С. Петлюра 

у новій ставці [21].

Сашко [Довженко О. П.] «Христос рождається,
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Сашко [Довженко О. П.] Професор Грушевський : Ех, їхати, так їхати ... так і запізнився ... [22].
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с Я о л о д а р  с в і т і / .
Н а Ырт»я £ • ? * " •  ст»« 6 і ч і і >> во п * К а а. 

Н а »4аь«а и а»я»  /м иа-цааа. м а м * * ’ )  ім а і* і> -
стос*, ааа 0 усі • ?« Оетая'ММІ

«аг»е»р^*--- ■:-••'*£■ <)-. а~ыгва«*#
»«а Ь» і “іш * р»аа ю еяам ки  / » м а гм е

о- а»«#- 2 ш и я.

Сашко [Довженко О. П.] Володар світу [23].
Сашко [Довженко О. П.] В черзі [24].

сУСа пражській вулиці

1. Вааппаяко (до Шаповала^ :Микито. коже Я нам уже «изнвт,«?...

Сашко [Довженко О. П.] На пражській вулиці [25].
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Сашко [Довженко О. П.] Новий «спец.-

гаманець» [26].

Дитинка-шоетилітка.
(К а р т и н а  без підпису).

илз. САШКА.

Сашко [Довженко О. П.] Дитинка-шостилітка [27].

Сашко [Довженко О. П.] «Святителю отче 

Християне, моли ВУЦВК о нас...»  [28].

Сашко [Довженко О. П.] Історія одного

визнання [29].
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Оце пісня іарна нова
починайте іі знова.

Ііишам іния протокллг
Ьягигь м  варто цікоді...

М и-*... під тішікі а 1}1тир„.(Ь  і!Н* яа мир
огл П

Сашко [Довженко О. П.] Оце пісня гарна нова

починайте її знова [30].

Сашко [Довженко О. П.] Чванько [31].

Сашко [Довженко О. П.] Урядова гойдалка [32].
ІУІал. С А Ш К А .

„ Д р у г  д р у га  обимем... і  возоиіем “,

Сашко [Довженко О. П.] «Друг друга обимем
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... і возопієм ...»[33].

сВ італійському парламенті.

Сашка,

РуШеПШІ

Сашко [Довженко О. П.] В італійському 

парламенті [34].

1- й ч. р зо н о а р м .: Дивиоь як курять! Кажуть половина воіі 
запасів—на 40 міліярдів набоів вибухло!

2 -  й ч ер во н о ар яи :—Хто каже? Румунські яінісгри? Ну зна« 
чить брешуть. На пушку беруть—наче 6 то у них що на сороя
лишилось.-.

Сашко [Довженко О. П.] Не помилився ! З

промови Чемберлена [36].

Сашко [Довженко О. П.] Сумніви не без 

підстав [35].

Сашко [Довженко О. П.] Тайна міністерського

архіву [37].
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Сашко [Довженко О. П.] Т прру! ... Доїхали...

[38].

«Жяжка задума.
С а ш к а .

Фаш**и. Щ 'р іа  мапбпимі пли готу«.?. (Мі ріППйВ, Отряпвв п .шві)
Ь.Є4іию*«м. Пиміи* 6 рученим. памо« і ) іи  де (иу.вк.ь, скоріь м ;і''г
Ф а и м ік . Лх, *1 і:! ЛХ, Ши Щв і> 014 нам буде р  'НІР»

і ■ • ... Не пиішп ру»... П дмик има и-іілг
І так мете мгвв Мин ІаЬірае •  р"Г...

Сашко [Довженко О. П.] Тяжка задума [39].

Сашко [Довженко О. П.] Оце й усе .[ 4 0 ] .

ш  к еш ах Б р м т м ш  ім в і.

За бором служба, а за царем молитва

соцтл-демонратові не пропабають.
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Сашко [Довженко О. П.] За богом служба, а за царем

молитва [41].

Сашко [Довженко О. П.] Після демісії [42].

[Сашко] [Довженко О. П.] Папа «марксист» [43].

Соиіпл-демонратичні перспективи.

Вельс, ГОЛОВО Німецько! с. д-іі: XI 6а ж це лам первина?.

Сашко [Довженко О. П.] Соціально-

демократичні перспективи [44].
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[Сашко] [Довженко О. П.] Два кандидати [45].

Два кандидати.

К а у т с ь н н й  н а  с т а р т ! :  Пе гн івай те сь , ваш а  во.'ш чн ість, моя  не д об іж и ть
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Справи дипломатичні.

Продетааемни. чужоземних дермі« у китаїї оф ц йио леї домили радяаоь аго яееха 
те«. Наражена гро те, що «ом« аважають ного аа старшину дипломатичною корпусу а у с т
лрерогатиааим й фуикцями що надаються цьому становищу • усні столи*** И гаям.

Сашко [Довженко О. П.] Справи дипломатичні [46].

Сашко [Довженко О. П.] Присяга президента Г е ть  білий терор! Г е ть  Фашизм!
[47]. Сашко [Довженко О. П.] Геть білий терор!
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Румунський Фердиняид: Клята Бесарабія вавидав мене работою по горло.

Геть фашизм! [48].

Королівська робота.
.Румунське окупаційне аійеькс1018-  1925 р. убило в Басар.333 душі люду З газ

Сашко [Довженко О. П.] Королівська робота [49].

Чемберлен лицем до СРСР.
Нд протязі иаЯбяижччж 9 « місяців

втансмо лицем до російського питания.
З промови в анілін

сеном у парламенті
З одинадцятого серпня в районі Броя

ргспэчиутьсв^маисари польеьвої вдваг.срі/
З газет.

ЧЕМБЕРЛЕН: Наше діло мірошницьке підкрутив та й знову

Сашко [Довженко О. П.] Чемберлен лицем

до СРСР [50].

Довженко [О. П.] Пролетарський привіт II

Інтернаціоналу [51].

Сашко [Довженко О. П.] Тов. Чічерін за 

кордоном [52].
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{ Л  І Г * \

Н А Ы Я Й

>- З о и р и ь т г х *  * 
‘ сб К. \Лгп

Та будь :ке Ваша ласка, фрау Німеччино!

Гарантійна угода в творенню.
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Лід французьким парканом.
—  Краще вмру, як собака nia тннес 

•  не повернусь в С.Р.С.Р.
З ,Посл. Новостей'.

Сашко [Довженко О. П.] Під французьким парканом [54].

Довженко О. [П.] «Маслособорування» Франко

«Молітесь, братіє, молітесь!» [55].
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Довженко О. [П.] Два боки однієї медалі [56].

ІИ у с іл ін і:  «Фашисти всіх краін, фффкьі

Довженко [О. П.] Зльот фашистів. Мусоліні: Довженко [° .Щ  Боротьба з голодом [58].

фашисти всіх країн, ф-ф-р-ю! [57].
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Довженко О. [П.] Ну? Скільки дано?... [59].

Авто-жарт. Сашко-карикатурист (О. Довженко).

журналу «Пламя», 1924

Дружній шарж на Павла Тичину від О. Довженка

Портрет Павла Тичини О. Довженка з Тарас Шевченко.
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Малюнок О. Довженка.

Дружній шарж О. Довженка на В. Еллан-Блакитного і відповідь Валера Пронози (В. Еллан-Блакитного).
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Шарж О. Довженка на Остапа Вишню.

О. Довженко належав до літературних організацій «Гарт» та «ВАПЛІТЕ». 

Тоді ж почав створювати плакати для української кіноорганізації ВУФКУ і 

дедалі більше захопився перспективами кінематографії.

Зустріч харківських і київських митців (Київ, 1923). Сидять у першому ряду (зліва): Максим Рильський, 

Юрій Іванов-Меженко, Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Юхим Михайлів, Михайло Вериківський, Пилип 

Козицький. Сидять у другому ряду (зліва): Наталя Романович-Ткаченко, Михайло Могилянський, Василь 

Еллан-Блакитний, Сергій Пилипенко, Павло Тичина, Павло Филипович, Антін Хуторян. Стоять (зліва): Дмитро 

Загул, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Григорій Косинка, Володимир Сосюра, Тодось Осьмачка, 

Володимир Коряк, Михайло Івченко, Борис Якубський.

«Гарт» у 1924 році (Харків). Сидять (зліва): Гордій Коцюба, Павло Тичина, Василь Еллан-Блакитний, 

Іван Кулик, Микола Хвильовий, Валер’ян Поліщук. Стоять (зліва): Іван Дніпровський, Майк Йогансен, Петро
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Панч, Олександр Копиленко, Володимир Коряк.

«Гарт», 1924. Сидять (зліва): Аркадій Любченко, Валер’ян Поліщук, Микола Хвильовий, Василь Еллан- 

Блакитний, Павло Тичина, Гордій Коцюба, Володимир Сосюра. Стоять (зліва): Іван Дніпровський, Володимир 

Коряк, Майк Йогансен, Микола Христовий, Олександр Довженко, Іван Сенченко, Олександр Копиленко, 

Михайло Майський.
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Кадри з першого, але втраченого фільму О. Довженка «ВОася - реформатор», 

який зберігся у вигляді кіносценарію.

У редакції журналу «Всесвіт» (зліва): Олександр Довженко, Кость Гордієнко, Микола Хвильовий (Харків, 1925)

Протягом 1926-1933 рр. він працював на Одеській кінофабриці та 

Київській студії художніх фільмів. Саме на Одеській кіностудії творчий 

доробок О. Довженка був багатогранний: «Вася - реформатор», «Ягідка 

кохання» (1926), «Сумка дипкур’єра» (1927), «Звенигора» (1928). В основу 

сюжету наступного фільму «Арсенал» (1929) він поклав події Січневого 

збройного повстання 1918 р.
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Плакат фільму «Ягідка кохання» (1926)
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Плакат фільму «Сумка дипкур'єра» (1927)

Режисер О. Довженко на Одеській кінофабриці під час зйомок фільму «Сумка дипкур’єра». 1927 р.

Кадр з кінофільму «Сумка дипкур’ра». Праворуч -  О. Довженко у ролі кочегара. 1927 р.
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Плакати фільму «Звенигора» (1927)

Плакати фільму «Арсенал» (1929)
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1

( ^  Ж ж' 1

і  V> І^  Д  1

/
V і

Ж , .  і \
Заступник голови ВУФКУ З. Сідерський (ліворуч) у своєму кабінеті з режисером Київської кінофабрики

О. Довженком. Київ, 27 листопада 1927 р.

У 1928 р. О. Довженко познайомився з актрисою Юлією Солнцевою, а вже 

наступного року вони одружились. Разом вони прожили більш як чверть 

століття.
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Олександр Довженко з дружиною Юлією Солнцевою

Ю. Солнцева, О. Довженко, Олексій Кручьоних (поет-футурсит). 1930 р.

З 1929 р. популярна актриса Солнцева раптом перестала зніматися. Пояснює це просто: «Після
13 3



знайомства з Олександром Петровичем мені більш цікаво було працювати у нього асистентом. Та й хотілося 

хоч трохи допомогти, підтримати. Роботи ж з іншими режисерами вже не могла собі уявити» [60].

О. Довженко з дружиною під час роботи над кіносценарієм.

У 1930р. О. Довженко зняв картину «Земля» - своєрідний гімн героїзму 

праці на землі, глибині й силі людських думок, почуттів, пристрастей. В 

стрічці, яка вивела українське мистецтво на широкі міжнародні обшири й 

принесла митцю світову славу, автор змалював запеклу класову боротьбу, 

новітні перетворення на селі. Але на батьківщині робота О. Довженка була 

нещадно розкритикована -  «Землю» заборонили в Україні. Довженко пише в 

«Автобіографії» про те, що сталося з ним після випуску «Землі»: «Радість 

творчого успіху була жорстоко подавлена страховинним двопідвальним 

фейлетоном Дем'яна Бєдного під назвою „Философы“ в газеті „Известия“. Я 

буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. 

Спочатку я хотів був умерти».

Попри все, О. Довженко продовжував мріяти, писати, говорити з екрану 

про минуле та майбутнє України. Після прем’єри в Берліні про О. Довженка 

опублікували 48 статей, у Венеції італійські кінематографісти назвали митця 

«Гомером кіно». В Радянському Союзі стрічку реабілітували лише в 1958 р.,
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після того, як «Земля» ввійшла до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої 

історії кіно.
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Протокол №35 засідання комісії для приймання фільмів власного виробництва Всеукраїнського

фотокіноуправління про найвищу оцінку фільму “Земля”. 26 лютого 1930 р. [61].
136
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Плакати фільму «Земля» (1930)
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Режисер О. Довженко (в центрі) під час зйомок фільму «Земля». 

Зліва від нього -  оператор Д. Демуцький. 1929 р.
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Зйомки фільму О. Довженка «Земля» на студії «Українфільм». Київ, 1930 р.
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7кря!я$|льма тоя.ІОЮлкКеВ! аяаня* про наглкн,* рекаоерог! 
переднього а реготе і'еепу'їліня;
їНЇІ,Єі,ОКТЄТІГ Яв УкрвїиК

т _ - - --------- і Д У У Я П | Є  и я т  СУ і г г  ••г {.О Р*Т Г,
ш діректі » а х  оргівах м  гідвутні Л я  ї м  нпанк робітиякії з ТвркоїЯ. 
» якямя це питання треба 5>«о опрацмявта;

г/латлаив 4-е  Цро оклад редеки’ ^кях Колеги еурнодіг НКСГ.за 
проханням За от. Наркома оогітя т.КАНПДЯРОШОГО.пвеквота як наст в- 
«е ід е ї до»яя Колегії 11 ПСІ. ' ’ **

СДУ?АДЛ;2 . Цро /в гзнпя рвеасерояі і кро іи * 'дьм\ тс». ЛОЗНЯКОВІ О.П.
* З е т  ^ародкього аруяотв Республіка'т.т.ЕїНЬНОЗЙЧ.КО-

^1Д<і;.2;2> 3»яяашні м яшанамені аоодугл у тторекяі уу «в і яськорс 
„ радаксьного кастоатгв те іусомо- х .удоам* доолрн-ния ое- 
**фн *#^‘4**7 тоя.ІОЯЕЕККО Олександра Петрсявея, тгосяіоть ачп- 

.»•»■чвАМУ роя» І рояямтку та піливоемаї /краТвоької редяиоь^І Кіяоиатогсвіл: Колегія Нархсмоояіт* УСРР ухмясо:
тоГДОВІгакОБІ С.П. вганяв аероднього аріяота реооубг.ия 

Зеернутас* до 7ряду #СРР а проханим* ехяалат« 1-ю поотеио»^.
ОДУШИгЗ. Про контрольні оаева м  1933 р. /тог.ГОГОН/.

ЙТОГОВ;Г.ІПЬ:т.т.^РІ^СВЯЧ. ГШЛЧТН1Г0, Б АРУН»®  ТА І7ПК. КУПІ НЯЧ, ПРСФА ТИ! 0Р

ЛВАДУГГі'-.З. Контрольні чаоаа на 1933р.,по їх  подано на роагяяд Коле> 
гП  ВКО Сектором 5яяву»аияя,я оо -о*йому охмяятя. 

м  Д°Р7ч*т* Зактору Лдяауяаная якості пегн! кореитагі р окремі 
Й !^ ? ? « » л І,?роль,,вх якові,ар!дно а«у»я»внь.ло ІхТуг.о вроблено на ксявгіїНКО.І подате на роегяяд яввлх Урядояях і мотаний.

З протоколу №34 засідання колегії Народного комісаріату освіти УСРР про присвоєння режисеру
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Укрїнфільму О. П. Довженку звання народного артиста республіки. 2 листопада 1932 р. [62].

Цього ж 1930 р. разом зі своєю дружиною Ю. Солнцевою митець виїжджає 

в тривале закордонне відрядження. Він відвідав Берлін, Г амбург, Прагу, Париж, 

Лондон, демонструючи «Землю», «Звенигору», «Арсенал», виступав перед 

журналістами, кіномитцями й кінокритиками, виголосив кілька доповідей про 

нову кінематографію.

У 30-х роках Олександр Довженко постав як самобутній кінорежисер, 

фундатор поетичного кіно, визнаний світом митець. Чарлі Чаплін зазначав: 

«Слов'янство поки що дало світові в кінематографії одного великого митця, 

мислителя і поета — Олександра Довженка».

У 1932р. О. Довженко зняв перший звуковий фільм «Іван». Конфлікти О. 

Довженка на Київській студії, особливо після постановки фільму «Іван», 

загострилися. Після фільму «Іван» батьків Довженка виганяють з колгоспу (за 

доносами його батька характеризують як активного церковника, націоналіста, 

«хлібороба-власника» -  хіба таким місце в колгоспі?), а стеження за сином 

посилюється. Тому митець прийняв рішення виїхати до Москви і з 1933р. 

працював на «Мосфільмі».

Режисер О. Довженко під час зйомок фільму «Іван» на студії «Українфільм». 1931 р.
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Кадри з фільму «Іван» (1932)

У 1935 р. О. Довженка нагороджують орденом Леніна, а восени того ж 

року на екранах з'явився «оптимістичний» «Аероград». У 1939р. вийшов на 

екрани «Щорс» (поставлений на Київській кіностудії). Фільм швидко став 

популярним, глядачеві подобались подані з гумором колоритні народні, 

національні характери головних героїв.
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Плакати фільму «Аероград» (1935)

Режисер О. Довженко на полюванні в тайзі в період зйомок фільму «Аероград». 1934р.

Режисер О. Довженко (біля камери) під час зйомок фільму «Аероград».

1934 р.
144



Письменники Ромен Роллан (в центрі), Максим Горький (зліва направо), режисери О. Довженко, В.

Пудовкін, М. Ромм серед кінематографістів. Москва, 7 травня 1934 р.
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Український кінорежисер та письменник О. Довженко. Москва, 1935 р.
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Плакати фільму «Щорс» (1939)
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Режисер О. Довженко (справа) і оператор Ю. Єкельчик під час зйомок фільму “Щорс”. 1938 р.

Актори І. Скуратов, Є. Самойлов і режисер О. Довженко під час зйомок фільму «Щорс» на студії
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РЕСПУБЛИК

О Д  Н Ы Н .  К О М И С С А Р И А Т  
В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л

ПК". Подведите к нс 
нам план разпаботии 

оде его разработки, 
нас о разработке "О, 
О ВЕС ЗСС Д . * 1 • С В

ем. ЧТО01» Ни его мог.

агентуру.
ДоЗдЕНлО и меиоран~ 
истематическн ориен

Витяг з Указу Президії ВР УРСР -  за заслуги в розвитку театрального і музичного мистецтва присвоїти 

звання Заслуженого Діяча Мистецтв Довженку О.П. 23.11.1939 р. [63].

Незважаючи на благонадійність до комуністичного режиму уславлений 

митець жив «під ковпаком» радянських спецслужб (справа-формуляр 

«Запорожець»). Він був лояльним радянським громадянином, але тільки 

особистому щоденнику та дружині він довіряв своє справжнє ставлення до 

режиму, антиукраїнському в своїй суті.

Сексоти радянських спецслужб усе життя супроводжували майстра, 

повідомляючи нагору навіть такі інтимні подробиці -  «уві сні він часто 

розмовляє українською». У 1933 р. агент «Холмський» доносить у ГПУ УРСР 

про панікерські слова Довженка -  «Село гине. Вимирає. Голодують. Нічого 

їсти. Під Києвом в одному із сел повстання. В Узбекистані справжня війна. 

Піднялися узбеки, озброєні англійською зброєю... Комісари в Москві 

жирують... Пир во время чумы» [64].

А

Ври отвотм ссылаться ши М, число ■ Отдал

г9гп

ародНі оккссао ЛОЗ

-'-і
...... г-сялойл “зят

• ’ і становите з отношении е
: ь і іМОСКВА, од

го литеза і

состав нті.

Наказ Народного Комісара НКВС СРСР Л. Берії про стеження за О. Довженком [65].
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Дии ДО-іа-ЕлО Александра Петровича.

Одновременно сооов;ак , что ДОЗЕ^О  

нами раарвбчтыгается черев агентов "Пе.р 

Уланский" -  писатель, "Черны." -  композитор и 

"Самойлов" -  кинооператор, с которыми ДОЗРЕЛ 

откровенен и открыто им выскавыьает свои антлсо* 
ветские настроения.

Периодически у ДО Ж ВІКО бывает прхев- 
хакслЯ 38 Харькова гент "СТРШ" -  писатель.

О ходе авработки ДОЗіЕЖО будем ин-
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Документ НКВС СРСР про проміжні результати агентурного стеження за О. Довженком [66].

У 1939 році Олександра Довженка викликають до Києва, щоб організувати 

експедицію кінематографістів до щойно «звільнених» Західної України та 

Західної Білорусі. Впродовж двох місяців Довженко мандрує західними 

землями, і це незважаючи на втому і нещодавно перенесену хворобу серця. В 

результаті з'являється історична хроніка «Визволення». У хроніці Олександр 

Довженко показує визволений від польського ярма народ, але народ багатий та 

цивілізований, в якому живе дух свободи, що його важко приховати від камери. 

«Визволення» демонструють 11 вересня 1940 р., після чого фільм швидко 

зникає з екранів. У тому ж 1940 р. знімає документальний фільм «Радянська 

Буковина». Він мріяв про створення фільму «Тарас Бульба» за М. Гоголем, але 

на перепоні стала Велика війна.
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Вересень 1940. Мітинг в м. Львові /з нагоди возз’єднання українських земель в єдиній державі/. На 

передньому плані: кінорежисер О. Довженко, драматург О. Корнійчук, поет М. Бажан [67].

О. Довженко виступає на мітингу селян, присвяченому возз’єднанню Західної України з УРСР.

с. Добросин Жовківського повіту, 5 жовтня 1939 р.

О. Довженко в своїй квартирі в будинку по вул. Карла Лібкнехта в м. Києві. 1940 р.

Олександр Петрович виїхав в евакуацію, проте рвався на фронт. Спочатку 

був спецкором газети «Красная звезда», писав оповідання, статті, листівки,
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потім став керівником фронтової кіногрупи.

Режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР О. Довженко виступає по українському радіо в перші дні 

Великої війни. 1941 р.

О. Довженко. Початок 1940-х рр.
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О.П.Довженко. Тарас Бульба (літературний сценарій), 1940-1941рр.

Протягом 1941- 1945 pp. фронтові враження О. Довженко виливалися не 

лише в статті, частину яких так і не було опубліковано, а й у низку 

патріотичних новел: «Ніч перед боєм», «Мати», «Стій, смерть, зупинись», 

«Хата», «Тризна», «На колючому дроті» та ін.

П. Тичина, О. Довженко, М. Рильський, 1940-і рр. [68].
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Довженко О. Ніч перед боєм [69].

(І оПролетарии всех стран, соединяйтесь1

Б ИБ Л И О Т Е Ч К А  
А Г И Т А Т О Р А  И 
ПРОПАГАНДИСТА

Выпуск 67
СЕ Р И Я  . С Т И Х И .  Р А С С К А З Ы.  О Ч Е Р К И  
О Б  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е  

К Н И Ж К А  17

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

ночь
П Е Р Е Д  БО ЕМ

И З Д А Н И Е  Г А З Е Т Ы  .С Т А Л И Н С К О Е  З Н А М Я *  
П е н з а  СД 1 9 4 'I

Довженко А. Ночь перед боем [70].

Довженко О. На колючому дроті [72].
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Довженко А. Отступник [73]. Це оповідання під 

час війни видавалося 25 разів дванадцятьма мовами.

Довженко О. Не хазяйнувати німцям на Україні [74].
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Довженко О. "Материні пісні". Старовинні українські пісні, записані зі слів матері. 1943 р. [75].

На матеріалах фронтової кінохроніки митець створив документальні 

фільми «Битва за нашу Радянську Україну» (1943) і «Перемога га 

Правобережній Україні та вигнання німецьких загарбників за межі українських 

радянських земель».
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т ш
З А

^  Н А Ш У  С О Р Е Т С К У Ю

УКРАЙНУ
Berloga.net

З першого дня війни Олександр Петрович вів щоденник. За кожну його 

сторінку в ті часи автор міг не тільки потрапити до таборів ГУЛАГу, а й 

позбутися життя. Всі думки і помисли митця, висловлені в цьому документі 

епохи, глибокі й сповнені філософського осмислення сучасного і майбутнього
1 5 9



України. Головне у щоденнику -  це роздуми про історичну кривду, завдану

українському народу.

Олександр Довженко (ліворуч) на фронті.1943 рік.

Олександр Довженко. 1943 р.
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Поет М. Рильський, кінорежисер О.Довженко і члени Військової ради Воронезького фронту 

М. Хрущов і Л. Корнієць на визволеній від фашистських загарбників території

1943 р.

Завідувач відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У П. Гапочка, поет М. Рильський, режисер О. Довженко, 

поет А. Малишко на одній з дільниць Воронезького фронту
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1943 р.

О. Довженко серед працівників культури і мистецтва після зустрічі з воїнами на одній з ділянок фронту.

1943 р.

О. Довженко (1-й зліва) на підбитому німецькому танку на одній з ділянок фронту. 1943 р.
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Напередодні битви за Київ. О. Довженко крайній справа.

Режисер О. Довженко (зліва направо, 2-й), поет М. Бажан, член військової ради І-го Українського фронту
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Український кінорежисер О. Довженко (зліва) на виставці трофейної зброї. Київ, 1945 р.

Олександр Довженко, Георгій Жуков, Микола Бажан, Микита Хрущов, Юрій Яновский перед

пам’ятником Тарасу Шевченко біля Київським університетом після звільнення міста від німців. 1943 рік.
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Титульна сторінка машинописного примірника рукопису кіноповісті О. Довженка "Україна в огні"

(російською мовою) з примітками рецензентів. 25 червня 1943 р. [76].

О. Довженко "Україна в огні". Кіносценарій. 1943 рр. [77].
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Витяг з протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У за підписом Хрущова М.С. про виведення Довженка 

О.П. зі складу Всеслов’янського комітету, Комітету по Сталінських преміях, редакції журналу "Україна" та
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звільнення від обов’язків художнього керівника Київської кіностудії художніх фільмів. 12 лютого 1944 р. [78].
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Записка секретаря ЦК ВКП (б) О.С. Щербакова відповідальному секретарю редакції журналу «Новий 

світ» В. Р. Щербині про заборону публікувати твори О.П. Довженка без дозволу Агітпропу ЦК ВКП (б). 8

1 7 1



лютого 1944 р. [79].
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обкомів України, редакторам центральних газет, журналів, директорам видавництв про заборону публікувати 

твори А.П. Довженко без дозволу Агітпропу ЦК ВКП(б). 8 лютого 1944 р. [80].
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23 лютого 1944 р. Циркуляр начальника Головліту М.Г. Садчикова всім органам цензури про заборону 

публікацій в цивільній і військовій пресі творів О.П. Довженка без особливого дозволу Головліту [81].

Записка секретаря ЦК ВКП (б) О.С. Щербакова члену редколегії газети «Комсомольська правда» Б.С.
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Буркову про заборону публікувати твори О.П. Довженка в усіх друкованих органах Союзу радянських 

письменників без дозволу Агітпропу ЦК ВКП (б). Лютий 1944 р. [82].

О.Довженко. Кінець 1940-х рр.
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О.Довженко з дружиною Ю. Солнцевою. 1940-ві роки.

Незважаючи на всі складнощі, творча діяльність митця була напруженою 

та інтенсивною. Сценарій про життя І. Мічуріна шість театрів попросили 

переробити для сцени -  так з’явилася п’єса «Життя в цвіту» (1948). За 

«ідеологічно правильний» біографічний фільм «Мічурін» (останній твір О. 

Довженка) митець у 1949 р. одержав Сталінську премію другого ступеня, яка 

означала офіційну його реабілітацію після «України в огні».
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Плакати фільму «Мічурін» (1948)

Режисер О. Довженко під час зйомок фільму «Мічурін». 1948 р.

У цей період митець створив художньо-документальний фільм про 

Вірменію «Країна рідна» з власним дикторським текстом, почав роботу над 

романом «Золоті ворота», написав п’єси «Молода кров», «Міра життя», 

оповідання «У полі», «Слава», «Сіятель» (1946), сценарій «Прощай, Америко!» 

(1950) і «Відкриття Антарктиди» (1952), завершив п’єсу «Потомки запорожців» 

(«На зламі тисячоліть» (1953)), кіноповість «Зачарована Десна» (1954-1955),
1 7 6



розпочату ще 1942 р. Протягом 1949-1956 pp. викладав у ВДІКу (Всесоюзному 

Державному інституті кінематографії), працював у сценарній студії, 

допомагаючи кінодраматургам-початківцям.

О. Довженко. 1952 р.
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Портрет кінорежисера О. Довженка. Художник: П. Кончаловський. 1950 р.
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О. Довженко на схилах Дніпра. Початок 1950-х рр.

О. Довженко з племінниками Тарасом і Олександром Дудками. 1953 р. Зокрема, Тарас Дудко, в 

подальшому, доктор медичних наук, директор Російського інституту реабілітації Національного наукового
1 7 9



центру наркології

Два генії О. Довженко з С. Ейзенштейном. 1946 р.
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С. Ейзенштейн, Фр.Ермлер і О. Довженко.

О. Довженко. 1950-ті роки.

Ю. Солнцева, О. Довженко і Марина Ладиніна. 1950-ті роки.
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Двоє земляків-чернігівчан. О. Довженко з Есфирь Шуб -  режиссером документального кіно.

О. Довженко під час вручення Державних премій. Серед присутніх: народні артисти СРСР В. Пудовкін,
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Б. Чирков, В. Марецька; режисер М. Чіаурелі, актор Б. Андрєєв. Москва, 1952 р.

Скульптор С. Коненков (справа наліво), кінорежисер О. Довженко та академік АН СРСР П. Капиця. 1953 р.
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О. Довженко і письменник Сергій Борзенко. 1950-ті роки.

Режисер, народний артист РРФСР О. Довженко (в центрі) та італійський режисер Джузеппе де Сантіс з 

групою кінематографістів. 1953 р.
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Український кінорежисер та письменник, народний артист РРФСР О. Довженко. 

Бровари Київської обл., 1953 р.
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До Президії Спілки Радянських 

письменників УРСР

Вертатись хочу па Вкраїну.

Президіє! Допоможи мені житлом: 

давно колись його одібрано в мене.

Великої кватири мені не треба.

Тільки треба мені, аби з одного 

бодай вікна було видно далеко.

Щоб міг я бачити Дніпро і Десну 

десь під обрієм і рідні чернігівські 

зем лі, то так настирливо ночами 

почали маритись мені.

З пошаною Ол. Довженко

19% - X -  £0
Москва

Лист О. Довженка до Президії Спілки радянських письменників УРСР з проханням допомогти йому 

повернутися на Україну. 10 жовтня. 1956 р. [83].

Незважаючи на загострення хвороби серця, восени 1951 р. О. Довженко 

поїхав у Каховку, на будівництво греблі. Ця грандіозна ідея і захоплювала, і 

лякала водночас. Для тих, хто щиро пройнявся ідеями комунізму, Каховське 

море було дійсно чимось дивовижним, вартим цілої поеми. Але будівництво 

Каховської ГЕС змусило простих людей зіткнутися із жорстокою прозою 

життя. На жертовний вівтар науково-технічного прогресу було покладено 

найцінніше -  нашу історію і культуру. Адже спорудження Каховської ГЕС 

спричинило затоплення колиски українського козацтва -  Великого Лугу. Під 

водяною ковдрою опинилися козацькі Січі, зимівники, городища, могильники. 

Назавжди зникло більше 60 річок та озер, поетично-гумористичні назви яких 

лише посилюють тугу втрати: Ревун, Лапинка, Скарбна, Бистрик, Кругляк, 

Лебедина, Скажена, Прищепа тощо. Немало було покалічено й людських доль,

Український письменник О. Гончар (зліва) і режисер, народний артист РРФСР О. Довженко. 1954 р.
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адже через загрозу затоплення були знищені цілі населенні пункти й 

евакуйовані сім'ї. Побачене там митець планував відтворити у кінокартині 

«Поема про море».

О. Довженко під час будівництва Каховської ГЕС.

Довженко О. П. на будівництві Каховської ГЕС.
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Режисер О. Довженко (праворуч) і оператор П. Русанов на будівництві Каховської ГЕС. Херсонська

область, 1953 р.

У 1956 р. у березневому номері журналу «Дніпро» була опублікована 

«Зачарована Десна», з цього приводу О. Довженко дуже радів. У цей час була 

завершена й «Поема про море».
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О. Довженко (праворуч) і народний артист СРСР Б. Ліванов під час роботи над фільмом «Поема про

море». 1954 р.

О. Довженко біля Дніпра під час роботи над «Поемою про море».
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О. Довженко під час роботи над фільмом «Поема про море». 1954 р.

У листопаді розпочались зйомки кінофільму «Поема про море». Але 

здійснити задумане Олександр Петрович не встиг -  він помер 25 листопада 

1956 р.

Останній прижиттєвий знімок О. Довженка. 27 жовтня 1956 р.
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Похований Олександр Петрович на Новодівичому цвинтарі у Москві. 

Траурна церемонія відбулася у Будинку літераторів. Делегація з України 

привезла сніп жита, землю та яблука. Г рудочку рідної землі вкинули до могили 

зі словами «Земля, по якій твої ноги ходили, нині теплом тебе приймає».

Надгробок на могилі Олександра Довженко. Поряд з ним похована його дружина Юлія Солнцева.

У 1957 р. з'явилася друком збірка повістей митця «Зачарована Десна», від 

якої фактично почався «відлік» письменницької слави. На всесвітній виставці в 

Брюсселі в 1958р. 117 відомих кінознавців і кінокритиків із 20 країн, 

добираючи 12 найкращих фільмів усіх часів і народів, назвали і «Землю» О.

191



Довженка.

Фільми «Поема про море» (1958), «Повість полум’яних літ» (1960) і 

«Зачарована Десна» (1964) поставила вже його дружина Ю. Солнцева. Крім 

того, вона зняла стрічки «Незабутнє» (1968) та «Золоті ворота» (1969) на основі 

літературних творів О. Довженка.

Ім’я О. Довженка присвоєно Київській студії художніх фільмів (1957); 

іменем митця названо одну з вулиць м. Києва (1959); у Сосниці, в батьківській 

хаті митця, створено Літературно-меморіальний музей О. Довженка (1960); у 

Києві на будинку, де мешкав О. Довженко в 1935-1941 рр., встановлено 

меморіальну дошку з барельєфним портретом митця (скульптор М. Вронський) 

(1960); при Київській кіностудії відкрито музей і пам’ятник О. Довженку 

(1964); затверджено Золоту медаль ім. О. Довженка «За найкращий 

патріотичний фільм» (1972); Інститут теоретичної астрономії Російської 

Академії Наук присвоїв планеті під № 4520 ім’я О. Довженка (1977); 

встановлено Державну премію України ім. О. Довженка в галузі кінематографії 

(1994).

1994 року створено Національний центр О. Довженка, роботу якого 

зосереджено на збиранні та збереженні фільмів (національного кіно) та 

поширенні кінострічок (насамперед українських), їх популяризації серед 

населення. Саме цей центр у 2006 р. завершив роботу над переведенням 

фільмів О. Довженка у формат DVD.

У 2004 р. Національний банк України ввів в обіг ювілейну монету у 2 

гривні, присвячену 110-річчю від дня народження О. Довженка. У Києві, на 

території Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, росте 

яблуневий сад. Посаджений майстром понад піввіку тому. Посіяні ним творчі 

зерна проросли в новому українському кінематографі, в нових обрисах України 

та факті української державності.

Олександр Довженко -  один із тих геніїв, яким випало жити в надзвичайно 

важкий час. На очах у нього відбувалися грандіозні битви, мільйони людей
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загинули під час громадянської війни та війни з німецькими фашистами. І серце 

Довженкове не могло не відгукнутися на страждання рідного народу. Він сам 

був на фронті, на власні очі бачив горе, сльози, кров і своїм обов’язком вважав 

оспівати безсмертний подвиг українців, показати всьому світу безмір їхніх 

страждань і велич героїчних звершень.
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