
ШановніШановні користувачікористувачі тата гостігості нашогонашого сайтусайту !!

ВВ 2014 2014 роціроці виповнюєтьсявиповнюється 120 120 роківроків відвід днядня народженнянародження
уукраїнськкраїнськогоого тата радянськрадянськогоого письменникписьменникаа, , режисеррежисераа, , 
кінодраматургкінодраматургаа, , художникхудожникаа, , класиккласикаа світовогосвітового
кінематографукінематографу ОлександраОлександра ПетровичаПетровича ДовженкаДовженка..
ІмІм`̀яя ОлександраОлександра ДовженкаДовженка знаютьзнають іі високовисоко шануютьшанують уу
всьомувсьому світісвіті, , бобо йогойого працяпраця,   ,   якяк геніальноїгеніальної людинилюдини , , 
належитьналежить всьомувсьому людствулюдству. . 
АА вв глибинахглибинах космосукосмосу кружляєкружляє планетапланета, , названаназвана нана
честьчесть нашогонашого знаменитогознаменитого співвітчизникаспіввітчизника..



ПропонуємоПропонуємо ВамВам ознайомитисьознайомитись зз віртуальноювіртуальною книжковоюкнижковою виставкоювиставкою
««ЗачарованийЗачарований ДесноюДесною. . ТворчийТворчий портретпортрет геніягенія..»»

ОлександрОлександр ПетровичПетрович ДовженкоДовженко (1894 (1894 -- 1956)1956)



««МабутьМабуть зустрічзустріч зз живимживим МікельанджелоМікельанджело нене
справиласправила бб враженнявраження більшогобільшого ніжніж тете, , щощо
зосталосязосталося післяпісля зустрічізустрічі зз нимним, , авторомавтором ««ЗемліЗемлі»» йй
««АрсеналуАрсеналу»»..

ВеликістьВеликість..
КрилатістьКрилатість..
МогуттяМогуття духудуху……

ОлесьОлесь ГончарГончар ((пропро ОлександраОлександра ДовженкаДовженка,1983 ,1983 рр.).)





КласикКласик
літературилітератури, , 
публіцистпубліцист



««ЯЯ належуналежу людствулюдству , , якяк художникхудожник іі йомуйому яя служуслужу…»…»
ОО..ДовженкоДовженко

ТворчийТворчий діапазондіапазон АА..ПП. . ДовженкаДовженка надзвичайнонадзвичайно широкийширокий.  .  
ДовженкоДовженко--прозаїкпрозаїк, , ДовженкоДовженко--публіцистпубліцист, , ДовженкоДовженко –– кінорежисеркінорежисер,,
ДовженкоДовженко--драматургдраматург –– осьось різнірізні ракурсиракурси йогойого художньоїхудожньої подобиподоби..



ДовженкоДовженко, , ОО. . ПП. . ЗачарованаЗачарована ДеснаДесна : : 
кіноповістікіноповісті, , оповіданняоповідання, , щоденникщоденник / / ОО. . 
ДовженкоДовженко. . –– ХарківХарків : : ФоліоФоліо, 2007. , 2007. –– 287 287 сс..
ДоДо виданнявидання увійшлиувійшли найкращінайкращі
кіноповістікіноповісті видатноговидатного українськогоукраїнського
кіномитцякіномитця іі письменникаписьменника ОО..ДовженкаДовженка ––
славнозвіснаславнозвісна ««ЗемляЗемля»», , ««ЗачарованаЗачарована
ДеснаДесна»», , ««УкраїнаУкраїна вв огніогні»», , ««ЩоденникЩоденник»». . 
КіноповістьКіноповість ««ЗемляЗемля»» особливоособливо зацікавитьзацікавить
тихтих,  ,  комукому відомовідомо, , щощо знятийзнятий ДовженкомДовженком
однойменнийоднойменний фільмфільм увійшовувійшов додо десяткидесятки
найвидатнішихнайвидатніших кінострічоккінострічок усіхусіх часівчасів іі
народівнародів..
КнигаКнига адресуєтьсяадресується читачамчитачам різногорізного вікувіку..



ДовженкоДовженко, , ОО. . ПП. . УкраїнаУкраїна вв огніогні : : кіноповістькіноповість
/   /   ОО.      .      ДовженкоДовженко. . –– КК. : . : УкраїнаУкраїна, 2004. , 2004. ––
144 144 сс. : . : іліл. :. :
БезумовноБезумовно увагуувагу сучасногосучасного читачачитача привернеприверне
повістьповість ««УкраїнаУкраїна вв огніогні»»..
КіноповістьКіноповість, , якаяка уу свійсвій часчас булабула
розкритикованарозкритикована, , засудженазасуджена іі забороненазаборонена додо
постановкипостановки йй друкудруку СталінимСталіним, , єє унікальнимунікальним
документомдокументом епохиепохи. . УУ ньомуньому
зафіксованозафіксовано глибокіглибокі думкидумки славетногославетного митцямитця, , 
кінорежисеракінорежисера, , письменникаписьменника,,
мислителямислителя, , йогойого глибокаглибока любовлюбов додо українськогоукраїнського
народународу..
ВиданняВидання призначенепризначене длядля широкогоширокого колакола
читачівчитачів..



КадрКадр ізіз кінострічкикінострічки ““УкраїнаУкраїна вв огніогні””. . ФільмФільм бувбув
знятийзнятий вв 1967 1967 роціроці..



Довженко, О. П. Повість полум`яних
літ : повісті, оповідання, 

публіцистика / О. Довженко. – К. : 
Молодь, 1984. – 368 с.

«Повість полум`яних літ» - книга
повістей, оповідань та

публіцистичних творів видатного
українського кінорежисера та
письменника, в яких відтворена
героїчна боротьба радянського
народу проти німецько-
фашистських загарбників.
Книга буде цікавою для читачів

різного віку.



ДовженкоДовженко, , ОО. . ПП. . СторінкиСторінки ЩоденникаЩоденника
(1941(1941--1956) / 1956) / ОО. . ДовженкоДовженко. . -- КК. : . : ВидВид--вово
гуманітгуманіт. . лл--рири, 2004. , 2004. –– 384 384 сс..
ЦяЦя книгакнига найбільшнайбільш повнеповне виданнявидання
чотирьохчотирьох записниківзаписників ОлександраОлександра ПетровичаПетровича
ДовженкаДовженка.. .. ЩоденниковіЩоденникові записизаписи єє важливимважливим
документомдокументом добидоби, , свідченнямсвідченням пропро жорстокужорстоку
добудобу тоталітаризмутоталітаризму, , трагічнутрагічну долюдолю
УкраїниУкраїни тата їїїї видатнихвидатних митцівмитців. . 
ВиданняВидання можеможе зацікавитизацікавити широкешироке колоколо
читатчівчитатчів..



ДовженкоДовженко, , ОО. . ПП. . ГосподиГосподи, , пошлипошли менімені силисили : : 
щоденникщоденник, , кіноповістікіноповісті, , оповіданняоповідання, , 
фольклорніфольклорні записизаписи, , листилисти, , документидокументи / / ОО. . 
ДовженкоДовженко. . –– ХарківХарків : : ФоліоФоліо, 1994. , 1994. –– 655 655 сс..
ВВ книжцікнижці впершевперше безбез скороченьскорочень надруковананадрукована
кіноповістькіноповість ««УкраїнаУкраїна вв огніогні»»..
УУ виданнівиданні читачічитачі впершевперше знайомлятьсязнайомляться зз
віршемвіршем ««УкраїнськеУкраїнське»»--притчеюпритчею пропро трагічнийтрагічний
спадокспадок ««невдалоїневдалої історіїісторії УкраїниУкраїни»», , впершевперше
друкуєтьсядрукується авторськийавторський варіантваріант кіноповістікіноповісті
««ЗачарованаЗачарована ДеснаДесна»». . ВпершеВперше публікуютьсяпублікуються
записизаписи українськихукраїнських народнихнародних пісеньпісень, , якіякі
ДовженкоДовженко зробивзробив зз голосуголосу своєїсвоєї матеріматері. . 
ТвориТвори ДовженкаДовженка надрукованінадруковані заза архівнимиархівними
документамидокументами, , щощо зберігаютьсязберігаються вв
ЦентральномуЦентральному державномудержавному--архівіархіві-- музеїмузеї
літературилітератури іі мистецтвмистецтв УкраїниУкраїни..



ДовженкоДовженко, , АА. . ПП. . СобраниеСобрание
сочиненийсочинений : : вв 4 4 тт. / . / АлександрАлександр
ДовженкоДовженко ; ; редколредкол. . ИИ. . ЛЛ. . 
АндрониковАндроников [[ии дрдр.].] ; ; состсост. . ЮЮ. . 
ИИ. . СолнцеваСолнцева. . –– ММ. : . : ИскусствоИскусство, , 

1966. 1966. –– 4 4 тт....
ВиданняВидання адресованеадресоване масовомумасовому

читачевічитачеві..



ДовженкоДовженко, , АА. . ПП. . СобраниеСобрание
сочиненийсочинений. . ВВ 4 4 тт. . ТТ. 1 / . 1 / АлександрАлександр
ДовженкоДовженко ; ; редколредкол. . ИИ. . ЛЛ. . 
АндрониковАндроников [[ии дрдр.].] ; ; состсост. . ЮЮ. . ИИ. . 
СолнцеваСолнцева. . –– ММ. : . : ИскусствоИскусство, 1966. , 1966. 
–– 356 356 сс..
ПершийПерший томтом охоплюєохоплює творчістьтворчість
ОО..ПП..ДовженкаДовженка зз 1926 1926 попо 1941 1941 рікрік. . 
КнигаКнига складаскладаєєтьсяться ізіз сценаріїсценаріївв
довженківськихдовженківських фільмівфільмів ––
««ЗвенігораЗвенігора»», , ««АрсеналАрсенал»», , ««ЗемляЗемля»», , 
««ІванІван»», , ««ЩорсЩорс»» -- аа такожтакож статстатейей
тата виступвиступівів, , повпов''язанязанихих зз їхїх
створеннямстворенням. . 



КадрКадр ізіз кінофільмакінофільма ««ЗемляЗемля»». . ФільмФільм знятийзнятий вв 1930 1930 роціроці



КадрКадр ізіз кінофільмакінофільма ««ЩорсЩорс»». . ФільмФільм знятийзнятий вв 1939 1939 роціроці



КадрКадр ізіз кінофільмакінофільма ««АрсеналАрсенал»». . ФільмФільм знятийзнятий вв 1929 1929 роціроці



КадрКадр ізіз кінофільмакінофільма ««ЗвенигораЗвенигора»». . ФільмФільм знятийзнятий вв 1927 1927 роціроці



ДовженкоДовженко, , АА. . ПП. . СобраниеСобрание
сочиненийсочинений. . ВВ 4 4 тт. . ТТ. 2 / . 2 / 
АлександрАлександр ДовженкоДовженко ; ; редколредкол. . 
ИИ. . ЛЛ. . АндронниковАндронников [[ии дрдр.].] ; ; 
состсост. . ЮЮ. . ИИ. . СолнцеваСолнцева. . –– ММ. : . : 
ИскусствоИскусство, 1967. , 1967. –– 596 596 сс..
ДругийДругий томтом міститьмістить
літературнілітературні творитвори ДовженкаДовженка
воєнихвоєних роківроків (1941(1941--1945) : 1945) : 
««ПовістьПовість полумполум''янихяних роківроків»» тата
інін., ., дикторськідикторські текститексти
документальнихдокументальних фільмівфільмів, , 
воєннівоєнні оповіданняоповідання,   ,   щоденникищоденники..



ДовженкоДовженко, , АА. . ПП. . СобраниеСобрание сочиненийсочинений. . ВВ
4 4 тт. . ТТ. 3 / . 3 / АлександрАлександр ДовженкоДовженко ; ; редколредкол. . 
ИИ. . ЛЛ. . АндронниковАндронников [[ии дрдр.].] ; ; состсост. . ЮЮ. . ИИ. . 
СолнцеваСолнцева. . ––ММ. : . : ИскусствоИскусство, 1968. , 1968. –– 772 772 сс..
ППііслявослявоєєнннніі рокироки булибули надзвичайнонадзвичайно
значнимзначним тата продуктивнимпродуктивним періодомперіодом вв
біографіїбіографії художникахудожника. . УУ ціці рокироки ДовженкоДовженко
написавнаписав творитвори, , якіякі дивуютьдивують глибиноюглибиною, , 
різноманіттямрізноманіттям проблематикипроблематики тата
естетичноюестетичною досконалістюдосконалістю. . 
ТретійТретій томтом охоплюєохоплює творчістьтворчість
післявоєннихпіслявоєнних роківроків. . ВВ книзікнизі надрукованінадруковані
сценаріїсценарії іі пп''єсиєси, , написанінаписані вв ціці рокироки, , аа
такожтакож повпов''язаніязані зз цимицими творамитворами статтістатті
тата щоденникищоденники..



Довженко, А. П. Собрание сочинений. В
4 т. Т. 4 / Александр Довженко ; редкол. 
И. Л. Андронников [и др.] ; сост. Ю. И. 
Солнцева. –М. : Искусство, 1968. – 772 с.
Включені в том матеріали охоплюють
тридцять років творчої діяльності
Довженка, починаючи з 1926 року, коли
він написав свою першу статтю, аж до
1956 року. Значна чатина представлених
матеріалів друкується вперше.
В книзі представлені виступи
Довженка з суспільно-політичних
питаннь , статті, доклади і промови, 
присвячені кіномистецтву, архітектурі, 
образотворчому мистецтву, а також
вибрані лекції, прочитані для молодих
кінематографістів.





ПоетПоет екрануекрану
новоїнової епохиепохи



««ВінВін обравобрав кінокіно, , якяк найдивовижнішенайдивовижніше мистецтвомистецтво
добидоби, , іі високовисоко підніспідніс цеце мистецтвомистецтво, , збагатившизбагативши
йогойого своїмсвоїм світоглядомсвітоглядом, , майстерністюмайстерністю, , своїмисвоїми
героямигероями, , якимяким –– якяк іі їхїх творцевітворцеві –– судилосясудилося
безсмертябезсмертя»»

СергійСергій ГерасимовГерасимов



КапельгородськаКапельгородська, , НН. . ДовженкоДовженко
ОлександрОлександр ПетровичПетрович //// УкраїнськийУкраїнський
біографічнийбіографічний кінодовідниккінодовідник / / НоннаНонна
КапельгородськаКапельгородська, , ЄвгеніяЄвгенія ГлущенкоГлущенко, , 
ОлександраОлександра СинькоСинько. . –– КК. : . : АВДІАВДІ, , 
2001. 2001. –– СС. 188. 188--190.190.
ВВ статтістатті викладенавикладена короткакоротка
біографіябіографія тата творчийтворчий доробокдоробок
ОлександраОлександра ПетровичаПетровича ДовженкаДовженка вв
галузігалузі кінематографіїкінематографії..



ОлександрОлександр ДовженкоДовженко підпід часчас зйомокзйомок



[[ФільмографіяФільмографія ОО. . ДовженкаДовженка] / ] / ЄвгеніяЄвгенія
ГлущенкоГлущенко // // ОлександрОлександр ДовженкоДовженко = = 
ALEXANDER DOVZENKOALEXANDER DOVZENKO : : літопислітопис
життяжиття, , фільмифільми, , малюнкималюнки, , задумизадуми / / упорядупоряд. . 
СС..ТримбачТримбач ; ; автавт.: .: ТТ. . ДеревДерев`̀янкоянко, , ЄЄ. . 
ГлущенкоГлущенко, , АА. . КозачинаКозачина [[тата інін.]. .]. –– КК., 1994. ., 1994. 
–– СС. 14. 14--47.47.
АвториАвтори цьогоцього виданнявидання зробилизробили спробуспробу
представитипредставити новінові наявнінаявні матеріалиматеріали, , щощо
стосуютьсястосуються усіхусіх фільмівфільмів ДовженкаДовженка, , деякихдеяких
йогойого нереалізованихнереалізованих задумівзадумів, , датидати уявленняуявлення
пропро тойтой резонансрезонанс, , якийякий діставаладіставала йогойого
творчістьтворчість вв УкраїніУкраїні тата світісвіті..



АлександрАлександр ПетровичПетрович ДовженкоДовженко // 100 // 100 
великихвеликих режисероврежисеров / / автавт..состсост..ИИ. . АА. . 
МусскийМусский. . -- ММ. : . : ВечеВече, 2006., 2006.-- СС. 141. 141--148.148.
ВВ кінцікінці 5050--хх роківроків минулогоминулого століттястоліття
італійськііталійські кінознавцікінознавці відмітиливідмітили, , щощо більшбільш
заза всевсе вв естетичномуестетичному планіплані неореалізмнеореалізм
зобовзобов`̀язанийязаний ДовженкуДовженку іі назвалиназвали йогойого
ГомеромГомером ХХХХ століттястоліття.     .     
ПрочитайтеПрочитайте статтюстаттю, , присвяченуприсвячену
майструмайстру зз цієїцієї книгикниги іі виви більшбільш детальнодетально
дізнаєтесьдізнаєтесь пропро творчітворчі досягненнядосягнення ОО. . ДовДов--
женкаженка галузігалузі кіномистецтвакіномистецтва..



ФотоФото ОлександраОлександра ДовженкаДовженка зз СергіємСергієм ГерасимовимГерасимовим



ДовженкоДовженко ОлександрОлександр ПетровичПетрович // 100 // 100 
знаменитихзнаменитих людейлюдей УкраїниУкраїни / / СкляренкоСкляренко ВВ. . ММ. . 
[[тата інін.] ; .] ; перпер. . зз росрос. . ТТ. . ВВ. . КовальовоїКовальової. . -- ХарківХарків : : 
ФоліоФоліо, 2005. , 2005. –– СС.126.126--133.133.
ОлександрОлександр ПетровичПетрович ДовженкоДовженко бувбув справжнімсправжнім
синомсином свогосвого народународу, , своєїсвоєї земліземлі –– УкраїниУкраїни іі
вболіваввболівав заза неїнеї всієювсією душеюдушею. . АлеАле, , якяк художникхудожник
вважаввважав,,щощо йогойого творчістьтворчість належитьналежить усьомуусьому
людствулюдству іі йомуйому служитьслужить. . ««МистецтвоМистецтво моємоє ––
мистецтвомистецтво всесвітнєвсесвітнє»»--наголошувавнаголошував митецьмитець..
СтаттяСтаття пропонованоїпропонованої книгикниги розповідаєрозповідає пропро
важливіважливі віхивіхи житттяжитття тата творчоготворчого шляхушляху
кінорежисеракінорежисера, , сценаристасценариста, , документалістадокументаліста, , 
письменникаписьменника ОО. . ДовженкаДовженка..



ШаровШаров, , ІІ. . ДовженкоДовженко ОлександрОлександр
ПетровичПетрович // 100 // 100 видатнихвидатних іменімен
УкраїниУкраїни / / ІгорІгор ШаровШаров. . –– КК. : . : ВидВид..ДімДім
АльтернативиАльтернативи, 1999. , 1999. –– СС. 127. 127--130.130.
УУ своїхсвоїх художніххудожніх сповідяхсповідях митецьмитець
наблизивсянаблизився додо найкращихнайкращих традиційтрадицій
українськоїукраїнської народноїнародної творчостітворчості : : 
ліризмліризм, , емоційністьемоційність, , філософськафілософська
заглибленістьзаглибленість думкидумки, , романтичнаромантична
піднесеністьпіднесеність струмуютьструмують уу кожномукожному
словіслові чичи кадрікадрі художникахудожника. . СтаттяСтаття,  ,  
представленапредставлена вв пропонованійпропонованій книзікнизі,  ,  
розповідаєрозповідає пропро життяжиття тата творчістьтворчість
ОО..ДовженкаДовженка, , якаяка сталастала невідневід`̀ємноюємною
часткоючасткою могутньоїмогутньої світовоїсвітової культурикультури..



ДовженкоДовженко, , ОО. . 
КінематографічнаКінематографічна спадщинаспадщина : : 
анатованийанатований каталогкаталог / / редред. . 
радарада: : КулинськийКулинський ММ. . ГГ., ., 
ДзюбаДзюба ІІ. . ММ. [. [тата інін.]. .]. –– КК., ., 

2007. 2007. –– 84 84 сс..



ДовженкоДовженко, , ОО. . ПП. . ЗбіркаЗбірка кінострічоккінострічок нана відеоносіяхвідеоносіях уу цифровомуцифровому
форматіформаті DVDDVD№№ 11--9 / 9 / ОО. . ПП..ДовженкоДовженко. . –– [[КиївКиїв] : [] : [IBS dIBS d ` ` ARtARt], ], 

[2006]. [2006]. –– 9 9 компкомп ютернихютерних дисківдисків. . –– ((ТворчаТворча спадщинаспадщина))



УУ 1958 1958 роціроці нана БрюсельськомуБрюсельському
кінофестивалікінофестивалі ((вв рамкахрамках

МіжнародноїМіжнародної виставкивиставки) ) разомразом зз
«« БроненосцемБроненосцем ПотьомкінимПотьомкіним »»

ЕйзенштейнаЕйзенштейна іі
««МатірМатір''юю»» ПудовкінаПудовкіна , , фільмфільм
«« ЗемляЗемля »» увійшовувійшов додо числачисла
кращихкращих фільмівфільмів всіхвсіх часівчасів іі

народівнародів..



НаНа початкупочатку 1944 1944 рокуроку
сценарійсценарій пропро життяжиття

садоводасадовода--селекціонераселекціонера булобуло
закінченозакінчено..ШістьШість театрівтеатрів
попросилипопросили ДовженкаДовженка
переробитипереробити сценарійсценарій длядля
сценисцени. . ТакТак зз`̀явиласьявилась пп`̀єсаєса

««ЖизньЖизнь вв цветуцвету»»..

ОО. . ДовженкоДовженко нана зйомкахзйомках фільмфільмаа ««МічурінМічурін»»



««ДовженкоДовженко довівдовів своїмисвоїми
кінострічкамикінострічками намнам, , якимяким
великимвеликим можеможе бутибути екранекран, , коликоли
вінвін осяянийосяяний думкоюдумкою геніальногогеніального
художникахудожника»»..

(зз відгуківвідгуків італійськоїіталійської пресипреси
1932 1932 рікрік ) ) 





ЛітератураЛітература
пропро життяжиття тата
творчістьтворчість



КудінКудін, , ВВ. . СашкоСашко : : художньохудожньо--
документальнадокументальна повістьповість / / ВВ. . КудінКудін. . ––

КК., 2004. ., 2004. –– 263 263 сс..
ПовістьПовість пропро життяжиття іі творчістьтворчість
ОлександраОлександра ПетровичаПетровича ДовженкаДовженка ––
результатрезультат багаторічногобагаторічного спілкуванняспілкування
автораавтора зз друзямидрузями тата дружиноюдружиною митцямитця..
АвторАвтор книгикниги відвідаввідвідав більшістьбільшість місцьмісць, , деде
свогосвого часучасу проживавпроживав ОО..ПП..ДовженкоДовженко –– уу
БерлініБерліні, , ХарковіХаркові, , МосквіМоскві, , нана ДалекомуДалекому
ССходіході,  ,  неодноразовонеодноразово відвідуваввідвідував

сс..СосницюСосницю, , деде народивсянародився ОО..ПП..ДовженкоДовженко, , 
розмовляврозмовляв тимитими,,хтохто знавзнав майстрамайстра..НаНа
основіоснові цихцих враженьвражень написананаписана
пропонованапропонована книгакнига..



МилаяМилая, , роднаяродная,,
СколькихСкольких тыты пленилапленила,,
СколькихСкольких всколыхнулавсколыхнула,,
ЧувстваЧувства разожгларазожгла ??
ИИ сегоднясегодня сноваснова,,

ТыТы цветешьцветешь, , каккак преждепрежде,,
ПчелокПчелок привлекаяпривлекая
ЩедростьюЩедростью своейсвоей..
НежностьюНежностью цветеньяцветенья,,
СерцеСерце разбудиларазбудила,,

КрасотуКрасоту ии радостьрадость вв душудушу принеслапринесла..
((уривокуривок зз віршувіршу))

ВВ книзікнизі ««СашкоСашко»» ВиВи можетеможете прочитатипрочитати єдинийєдиний віршвірш, , написанийнаписаний
ДовженкомДовженком, , присвяченийприсвячений своїйсвоїй коханійкоханій, , майбутніймайбутній дружинідружині ЮліїЮлії. . ОлександрОлександр
ДовженкоДовженко нене мігміг пояснитипояснити, , якяк сталосясталося , , щощо єдинийєдиний разраз уу життіжитті зз йогойого серцясерця
вилилисявилилися поетичніпоетичні рядкирядки. . АджеАдже ніні додо цьогоцього, , ніні післяпісля, , вінвін віршіввіршів нене
писавписав..ВиданняВидання призначенепризначене длядля широкогоширокого колакола читачівчитачів..



ФотоФото ОлександраОлександра ДовженкаДовженка зз ЮлієюЮлією СонцевоюСонцевою



МарочкоМарочко, , ВВ. . ЗачарованийЗачарований ДесноюДесною : : 
історичнийісторичний портретпортрет ОлександраОлександра ДовженкаДовженка

/ / ВВ..МарочкоМарочко. . –– КК. : . : видвид. . дімдім ««КиєвоКиєво--
МогилянськаМогилянська АкадеміяАкадемія»», 2006. , 2006. –– 285 285 сс..
ПропонованаПропонована читачевічитачеві книгакнига єє науковонауково--
історичнимісторичним дослідженнямдослідженням біографіїбіографії

видатноговидатного українськогоукраїнського кінорежисеракінорежисера, , якеяке
висвітлюєвисвітлює йогойого тернистийтернистий шляхшлях житттяжитття, , 
творчийтворчий доробокдоробок. . УвагаУвага приділяєтьсяприділяється
повсякденномуповсякденному життюжиттю, , художньохудожньо--
мистецькиммистецьким смакамсмакам тата громадянськійгромадянській

позиціїпозиції майстрамайстра..
ВиданняВидання призначенепризначене длядля істориківісториків, , 

політологівполітологів, , культурологівкультурологів, , студентівстудентів, , 
дослідниківдослідників –– довженкознавцівдовженкознавців..



КорнієнкоКорнієнко, , ІІ. . СС. . ОлександрОлександр ДовженкоДовженко / / 
ІІ. . КорнієнкоКорнієнко ; ; перпер. . зз росрос. . СС. . ІІ. . ЗабужкаЗабужка. . 

–– КК., ., НауковаНаукова ДумкаДумка, 1978, , 1978, -- 107 107 сс..
ВВ ційцій книзікнизі життєвийжиттєвий тата творчийтворчий
щляхщлях ДовженкаДовженка досліджуєтьсядосліджується, , якяк
єдинеєдине цілеціле. . АкцентуєтьсяАкцентується увагаувага нана
матеріалахматеріалах аналізуаналізу фільмівфільмів ««СумкаСумка
дипкурдипкур`̀єраєра»», , ««ЗвенигораЗвенигора»» тата ««ЗемляЗемля»». . 
АвторАвтор даєдає цікавуцікаву, , оригінальнуоригінальну оцінкуоцінку
сценаріямсценаріям ««ПовістіПовісті полумполум`̀янихяних літліт»», , 

««ПоемиПоеми пропро мореморе»»..
ВиданняВидання будебуде кориснимкорисним длядля тихтих, , хтохто
цікавитьсяцікавиться кіномистецтвомкіномистецтвом, , 
літературоюлітературою , , аа такожтакож широкомуширокому

загалузагалу читачівчитачів..



БезручкоБезручко, , ОО. . ВВ. . НевідомийНевідомий ДовженкоДовженко //
ОО. . БезручкоБезручко. . –– КК. : . : ФеніксФенікс, 2008. , 2008. –– 312 312 сс..
АвторомАвтором опрацьованаопрацьована величезнавеличезна кількістькількість
маловідомихмаловідомих документівдокументів, , більшістьбільшість зз якихяких

публікуєтьсяпублікується впершевперше..
ВВ книзікнизі розповідаєтьсярозповідається пропро сторінкисторінки життяжиття
видатноговидатного українськогоукраїнського кінорежисеракінорежисера
ОО..ПП..ДовженкаДовженка тата йогойого учнівучнів попо КиївскьмуКиївскьму
державномудержавному інститутуінституту кінематографіїкінематографії,  ,  
представленіпредставлені надзвичайнонадзвичайно цікавіцікаві документидокументи, , 
присвяченіприсвячені йогойого режисерськійрежисерській лабораторіїлабораторії нана

КиївськійКиївській кінофабрицікінофабриці..
КнигаКнига будебуде цікавоюцікавою ,  ,  якяк длядля спеціалістівспеціалістів--
кінознавцівкінознавців, , тактак іі длядля широкогоширокого колакола читачівчитачів..



Семенчук, І. Життєпис Олександра
Довженка / 

І. Семенчук. - К. : вид-во ЦК
ЛКСМУ «Молодь», 1990. – 224 с.
Пропоноване видання - не роман і
не монографія, а життєпис : 
роздуми про дитинство, юність
Олександра Довженка, фронтову
біографію та нелегкі, часом
драматичні літа.
Автор книги зробив спробу

показати широкому колу читачів
особистість Олександра Довженка в
усій її багатогранності, велику

людину.



Степанишин, Б. Дивосвіт Олександра
Довженка: до 100-річчя від дня народження

: літературно-критичний нарис / Б. 
Семенчук. – К. : Всеукр. тов-во «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка, 1994. - 56 с. 
Нарис літературознавця Бориса

Степанишина відкриває вікно у дивовижний
світ творчості геніального кіномитця, 
чудового українського письменника

Олександра Довженка. 
Літературне дослідження

Б.Степанишина є суттєвим
доповненням до вітчизняної довженкініани.



««ВінВін нене мігміг обійтисяобійтися безбез
публіцистикипубліцистики, , 
бобо вонавона органічноорганічно

булабула йомуйому притаманнапритаманна »»

СС..ГерасимовГерасимов



БабишкінБабишкін, , ОО. . КК. . ОлексадрОлексадр ДовженкоДовженко ––
публіцистпубліцист : : літліт..--критичкритич. . нариснарис / / ОО. . 
БабишкінБабишкін. . -- КК : : РадянськийРадянський письменникписьменник, , 

1989. 1989. –– 198 198 сс..
ПубліцистичністьПубліцистичність ДовженковогоДовженкового
мисленнямислення виявиласьвиявилась спочаткуспочатку вв жанріжанрі
політичноїполітичної іі соціальноїсоціальної карикатурикарикатури, , аа
згодомзгодом –– уу художніххудожніх кінофільмахкінофільмах іі
прозовихпрозових творахтворах, , уу численихчислених статтяхстаттях, , 
виступахвиступах, , вв документальнодокументально--
публіцистичнихпубліцистичних кінофільмахкінофільмах..
ПропонованаПропонована книгакнига будебуде вв нагодінагоді

студентамстудентам--філологамфілологам, , журналістамжурналістам, , 
викладачамвикладачам, , усімусім тимтим хтохто цікавитьсяцікавиться
історієюісторією вітчизняноївітчизняної культурикультури..



Корогодський, Р. Довженко в полоні : 
розвідки та есеї про майстра / Р. 
Корогодський. – К. : Гелікон, 2000. –

381 с.
В своїй книзі автор висвітлює
невідомі сторінки трагедії

пореволюційної України на матеріалі
детального, скрупульозного аналізу
життя і творчості найвидатнішої
постаті укроаїнської культури ХХ
століття Олександра Довженка.
Видання розраховане на широке коло

читачів.



ПолумПолум `̀янеяне життяжиття : : спогадиспогади пропро
ОлександраОлександра ДовженкаДовженка / / упорядупоряд. . ЮЮ. . ІІ. . 
СолнцевоїСолнцевої ; ; редред. . ЛЛ. . ММ. . НовиченкоНовиченко. . –– КК. : . : 

ДніпроДніпро, 1973. , 1973. –– 720 720 сс..
ВВ книгукнигу увійшлиувійшли спогадиспогади пропро ОлексадраОлексадра

ПетровичаПетровича ДовженкаДовженка
видатнихвидатних літераторівлітераторів, , діячівдіячів

мистецтвамистецтва, , ріднихрідних тата близькихблизьких йомуйому
людейлюдей, , всіхвсіх тихтих , , хтохто щирощиро поважавповажав тата
любивлюбив майстрамайстра. . ВиданняВидання знайомитьзнайомить
читачівчитачів зз спогадамиспогадами ПавлаПавла ТичиниТичини, , 
МаксимаМаксима РильськогоРильського СергіяСергія ГерасимоваГерасимова, , 
АнріАнрі БарбюсаБарбюса, , АнріАнрі ЛанглуаЛанглуа, , КарлоКарло
ЛідзаніЛідзані, , ЛеонаЛеона МуссінакаМуссінака тата інін..
ВиданняВидання адресуєтьсяадресується широкомуширокому колуколу

читачівчитачів..





ПлачиндаПлачинда, , СС. . ПП. . ОлександрОлександр ДовженкоДовженко : : 
біографічнийбіографічний романроман / / СС. . ПП. . ПлачиндаПлачинда. . ––
КК. : . : ВидВид--вово ЦКЦК ЛКСМУЛКСМУ МолодьМолодь, 1980. , 1980. 

–– 342 342 сс..
ВВ книзікнизі авторавтор висвітлюєвисвітлює життєвийжиттєвий
тата творчийтворчий шляхшлях ОлександраОлександра
ПетровичаПетровича ДовженкаДовженка.. ЧомуЧому
творчістьтворчість митцямитця набуваєнабуває дедалідедалі
більшоїбільшої іі більшоїбільшої популярностіпопулярності вв нашінаші
днідні ? ? ЧомуЧому йй справдісправді вінвін лишелише

««починаєтьсяпочинається»» ??
ПроПро цеце розповідаєрозповідає пропонованепропоноване

виданнявидання……
КнигаКнига призначенапризначена длядля широкогоширокого колакола

читачівчитачів..



ЛітературноЛітературно--критичнікритичні
статтістатті

вв періодичнихперіодичних виданняхвиданнях



ОлександрОлександр ДовженкоДовженко //. //. УкраїнськаУкраїнська
літературалітература : 11 : 11 класскласс. . –– 2000. 2000. -- ВипВип. 9. . 9. --

СС. 62. . 62. –– ((УсеУсе длядля школишколи).).
НомерНомер журналужурналу ізіз серіїсерії ««УсеУсе длядля школишколи»» --
дослідницькадослідницька працяпраця кандидатакандидата

філологічнихфілологічних наукнаук МиколиМиколи СтаровойтаСтаровойта , , 
якаяка міститьмістить додатковийдодатковий матеріалматеріал додо
вивченнявивчення життєвогожиттєвого тата творчоготворчого шляхушляху
ОлександраОлександра ДовженкаДовженка вв загальноосвітніхзагальноосвітніх

навчальнихнавчальних закладахзакладах..
БагатийБагатий ілюстративнийілюстративний матеріалматеріал ––
фотофото, , графічніграфічні малюнкималюнки, , доповнюєдоповнює

працюпрацю автораавтора..



«Лети ж мій сину, на Україну» : 
маловідомий лист О. П. Довженка
(газ. «За Радянську Україну», 30 
квітня 1942 року) // Українська
культура. – 2008. -№ 5. – С. 42-43.
Газета «За Радянську Україну», в
якій публікувався «Лист до

льотчика» стала бібліографічною
рідкістю. За особистим зізнанням
Олександра Довженка, цей лист
справлялв неабияке враження на
поневолених :  «…там на Україні, 
читають мого листа з сльозами на
очах, плачуть од радості, що подав
надію», «…він потрібен народу і мені, 

як надія, як спів».



ДятленкоДятленко, , ТТ. . СпецифікаСпецифіка
аналізуаналізу пейзажівпейзажів уу кіноповістікіноповісті
ОлександраОлександра ДовженкаДовженка

««ЗачарованаЗачарована ДеснаДесна»» // // ВсесвітняВсесвітня
літературалітература тата культуракультура. . ––

2010. 2010. --№№ 4. 4. –– СС. 18 . 18 --21.21.
УУ статтістатті поданіподані методичніметодичні
рекомендаціїрекомендації щодощодо формуванняформування
вмінньвміннь молодімолоді аналізуватианалізувати
пейзажпейзаж уу прозовихпрозових творахтворах нана
прикладіприкладі кіноповістікіноповісті ОлександраОлександра
ДовженкаДовженка ««ЗачарованаЗачарована ДеснаДесна»»..



Гриневич, В. «Я народився і жив
для добра і любові» : матеріали до
вивчення «Щоденника» О. П. 
Довженка // Українська

література в загальноосвітній
школі. – 2011. -№ 9. – С.17-22.
Статтю присвячено висвітленню
питань особистої трагедії
видатного кінодраматурга
Олександра Довженка та
особливостей розвитку його
світогляду за матеріалами
щоденника 1941-1945 р. 



ІвановаІванова, , ГГ. . ІванІван ДавидковДавидков тата
ОлександрОлександр ДовженкоДовженко: : творчийтворчий діалогдіалог
// // КиївськаКиївська старовинастаровина. . –– 2009. 2009. --№№

5/6. 5/6. –– СС.142.142--153.153.
ІІ. . ДавидковДавидков переклавпереклав болгарськоюболгарською

««ЗачаровануЗачаровану ДеснуДесну»», , щобщоб датидати змогузмогу
своїмсвоїм читачамчитачам познайомитисьпознайомитись зз
прекраснимпрекрасним творомтвором українськогоукраїнського
письменникаписьменника тата кінодраматургакінодраматурга

ОО..ДовженкаДовженка . . 
ПроПро схожістьсхожість світогляднихсвітоглядних тата
моральноморально--етичнихетичних поглядівпоглядів, , пропро
спорідненністьспорідненність двохдвох великихвеликих митцівмитців
розповідаєрозповідає пропонованапропонована статтястаття..



БойчукБойчук, , ТТ. . ВикористанняВикористання джерелджерел підпід часчас
вивченнявивчення біографіїбіографії ОлександраОлександра ДовженкаДовженка

// // ДивословоДивослово. . –– 2011. 2011. --№№ 10. 10. ––
СС. 17. 17--23.23.

ВВ статтістатті авторавтор надаєнадає порадипоради
викладачамвикладачам, , якяк датидати школярамшколярам нене
тількитільки перелікперелік основнихосновних датдат іі подійподій
життяжиття письменникаписьменника, , аа йй можливістьможливість
побачитипобачити особистістьособистість ДовженкаДовженка, , тобтотобто
йогойого внутрішнійвнутрішній світсвіт, , вдачувдачу, , звичкизвички, , 
смакисмаки, , уподобанняуподобання, , поглядипогляди нана різнірізні речіречі, , 

громадянськегромадянське обличчяобличчя ..



ПамПам `̀ятьять пропро митцямитця
зберігаютьзберігають

закладизаклади культурикультури
іі мистецтвамистецтва нашоїнашої

країникраїни ::



ВВ 1960 1960 роціроці СосницькийСосницький літературнолітературно--меморіальниймеморіальний музеймузей ((будинокбудинок, , деде
народивсянародився ОО..ДовженкоДовженко)   )   відкриввідкрив своїсвої дверідвері передперед першимипершими відвідувачамивідвідувачами. . 
МузейМузей складаєтьсяскладається зз двохдвох частинчастин : : меморіальноїмеморіальної садибисадиби тата приміщенняприміщення
літературноїлітературної експозиціїекспозиції. . 



ЗЗ 1957 1957 рокуроку КиївськаКиївська кіностудіякіностудія носитьносить імім `̀яя ДовженкаДовженка..
СамеСаме туттут ОО..ДовженкоДовженко знявзняв своїсвої найкращінайкращі фільмифільми : : ««ЗемляЗемля»», , ««ІванІван»»,,

««ЩорсЩорс»», , якіякі сталистали класикоюкласикою кінематографукінематографу..



МузейМузей припри НаціональнійНаціональній кіностудіїкіностудії художніххудожніх фільмівфільмів імім..ОО..ДовженкаДовженка бувбув
заснованийзаснований вв 1964 1964 роціроці. . ВВ експозиціїекспозиції зберігаютьсязберігаються особистіособисті речіречі ОО..ДовженкаДовженка, , сценаріїсценарії
знятихзнятих нана кіностудіїкіностудії фільмівфільмів, , статтістатті зз газетгазет іі журналівжурналів, , присвячнихприсвячних життюжиттю тата
творчостітворчості митцямитця, , фотографіїфотографії ізіз знімальногознімального майданчикамайданчика тата багатобагато іншихінших цікавихцікавих
експонатівекспонатів..



МеморіальнийМеморіальний кабінеткабінет ОО..ДовженкаДовженка бувбув відкритийвідкритий вв будівлібудівлі
ЦентральнЦентральногоого державндержавногоого архівархівуу--муземузеюю літературилітератури іі мистецтвамистецтва

УкраїниУкраїни вв 1984 1984 роціроці . . КабінетКабінет відтворюєвідтворює робочуробочу атмосферуатмосферу, , вв якійякій працювавпрацював
ОлександрОлександр ДовженкоДовженко ..МеморіальніМеморіальні речіречі додо експозиціїекспозиції надійшлинадійшли відвід родиниродини сестрисестри

ОО..ДовженкаДовженка ПоліниПоліни ДудкоДудко..



БібліотекаБібліотека імім..ДовженкаДовженка знаходитьсязнаходиться вв СоломСолом `̀ янськомуянському районірайоні мм..КиєваКиєва. . 
ЗаснованаЗаснована вв 1974 1974 роціроці. . ВВ 1985 1985 роціроці бібліотецібібліотеці присвоєноприсвоєно імім` ` яя ОО..ДовженкаДовженка. . 
БібліотекаБібліотека популяризуєпопуляризує творчутворчу спадщинуспадщину митцямитця, , літературулітературу зз питаньпитань

мистецтвмистецтв..



ВВ містахмістах : : КиївКиїв,  ,  
МоскваМосква, , ХарківХарків, , ЛьвівЛьвів, , 
ОдесаОдеса, , УжгородУжгород, , ЧенігівЧенігів єє
вулицівулиці названіназвані нана честьчесть
ОлександраОлександра ДовженкаДовженка..



МинутьМинуть століттястоліття, , аа майбутнімайбутні поколінняпокоління
вивчатимутьвивчатимуть нашунашу незвичайнунезвичайну
соціалістичнусоціалістичну епохуепоху іі попо неповторнонеповторно
індивідуальнихіндивідуальних фільмахфільмах ОлександраОлександра
ПетровичаПетровича ДовженкаДовженка, , іі попо йогойого такійтакій жеже
самобутнійсамобутній літературнійлітературній спадщиніспадщині……
ЗемноЗемно вклонімосявклонімося ДовженкуДовженку, , 
людинілюдині величезноговеличезного талантуталанту,,

талантуталанту яскравогояскравого,  ,  надзвичайногонадзвичайного !!


