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Прогримів золотим салютом, 

Молодим повесняним громом, 

Наче виклик скупим і лютим, 

Наче промінь над отчим домом, 

Обійнявши весь цвіт нагорний, 

Охопивши долини світу, 

Сивочолий і мудрозорий, 

Наче вийшов із заповіту. 

Що там листя із зелен лавра, 

І зітхання, і тихі жалі? 

Не вмирають твої литаври 

І деснянські твої скрижалі. 

А. Малишко 

 

Оглядаючи творчий доробок геніального майстра, великого романтика й 

поета, 120-річчя з дня народження якого відзначаємо у ці вересневі дні, щоразу 

неодмінно навертаєшся до думки: де ж витоки того світу краси і гармонії, що 

таким чистим світлом, мудрим і невмирущим, постає зі сторінок його творів? 

Що ж саме могло запасти в душу і підкорити серця цивілізованого світу, коли 

роботи митця визнавалися неперевершеними? Висновки можуть бути 

надзвичайно простими. Та й підказку на них дає сам Олександр Довженко. 

Віддана й щира любов до своєї землі, своєї батьківщини, свого роду й народу, 

добре, чуйне, мудре ставлення до всього живого – ось ті орієнтири, що 

виводять на правильну відповідь, пояснюючи невмирущість і одвічну магію 

його творчості. 

Олександр Довженко опоетизовував світ і намагався життям своїм не 

порушувати природну красу і гармонію, а примножувати її де б то не було. 

Мабуть, ніхто краще й проникливіше не сказав про той оберіг чистої духовної й 

емоційної пам’яті, про звичайну сільську хату, яку ніби «ніхто й не будував, а 

виросла вона сама, як печериця, між грушею і погребом», про дитинство, яке 



минуло серед неповторних краєвидів, про людей, які були наче органічним 

доповненням казкової природи. 

В одному з ліричних відступів у «Зачарованій Десні» письменник так 

казав про той незабутній період життя: «Коли ж обертаюсь я часом до криниці, 

з якої пив колись воду, і до моєї білої привітної хатинки і посилаю їм у далеке 

минуле своє благословення, я роблю ту лише «помилку», яку роблять і 

робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі народні живі всіх епох і народів, 

згадуючи про незабутні чари дитинства. Світ одкривається перед ясними 

очима перших літ пізнання, всі враження буття зливаються в невмирущу 

гармонію, людяну, дорогоцінну. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне 

уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, 

нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості 

ані людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд 

її, не зігрітий теплим промінням часу, безбарвний». 

Довженко вважав, що людина, яка не любить природу, не розуміє її, – не 

може стати справжнім митцем. Ота благоговійність і, головне, сприйняття 

людини в органічному єднанні з нею, як одного цілого, безсумнівно, знайшли 

своє талановите відображення в усіх художніх творах митця – від оповідань до 

фільмів. «Жили ми в повній гармонії з силами природи, зимою мерзли, літом 

смажилися на сонці, восени місили грязь, а весною нас заливало водою, і хто 

цього не знає, не знає тієї радості і повноти життя». 

І основний стрижень тієї природи – своєрідний символ, ріка життя, 

зачарована Десна. «Благословенна будь, моя незаймана дівиця Десно, що, 

згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно 

багатим і щедрим. Так багато дала ти мені подарунків на все життя. Далека 

красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні 

роки твою м’яку, веселу, сиву воду, що ходив босий по твоїх казкових висипах, 

слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що 

лічив у тобі зорі на перекинутому небі, що й досі, дивлячись униз, не втратив 

щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах». 



Список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки 

ЖДУ ім. І. Франка. Він містить 57 джерел інформації (книги, статті з 

періодичних видань і збірників). 

Список може стати у нагоді викладачам, студентам, аспірантам, а також 

усім, хто цікавиться творчістю Олександра Довженка. 
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“Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм”, – так 

говорив про себе Олександр Петрович Довженко, помиляючись по 

суті, можливо, вперше в житті. Історія розсудила по-своєму: 

належить він тепер вічності, як невід’ємна частка могутньої світової 

культури, як світосяйний геній українського народу. 

 


