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ТВОРЧА СПАДЩИНА О.ДОВЖЕНКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ІМПЕРАТИВІВ 

 

Формування духовно-моральних вартостей молоді – першочергове 

завдання загальноосвітньої та вищої школи. 

Характерні риси суспільного життя нині – заідеологізованість, 

подвійна мораль, фальшива доброчесність, зневажання гуманізму – 

можливо усунути лише за умови становлення нових, якісно інших 

суспільних відносин, які базуватимуться на загальнолюдських та 

національних духовно-моральних вартостях. 

Нацiональна культура є органічною складовою цілісної системи 

сучасної української педагогіки. Завдяки символiчнiй, образнiй мовi 

мистецтва ми пiзнаємо iсторiю, свiтогляд, моральнi вартостi наших предкiв. 

У мистецтві суспільні ідеї зливаються з естетичними у нероздільну єдність, 

яка має унікальні можливості впливу на душу та свідомість молоді і формує, 

таким чином, її громадянську позицію, розуміння цінностей сучасного світу. 

Ми живемо у добу нової соціально-культурної реальності, коли 

відбувається зміна стереотипів, орієнтацій та ідеалів, здійснюється переворот 

світоглядної парадигми. Важливою складовою цих процесів є відродження 

національної духовності та свідомості через утвердження національної ідеї, 

яка має піднести громадянську гідність українців, привести до усвідомлення 

національної ідентичності. 

Завданням педагогіки і педагогів у нових умовах є пошук засад, мети, 

змісту та засобів сучасної української системи виховання. А наша 

педагогічна спадщина має стати важливим джерелом розробки теорії та 

практики системи освіти, результатом якої стане всебічно розвинена 

особистість з відчуттям повноцінного господаря своєї країни, 

відповідального, суб’єкта, творця її майбутнього. У процесі виховання мова 

має вестися про свідоме емоційно-ціннісне ставлення окремої особистості до 

свого народу, до держави загалом. 

Педагоги не лише приступили, а й зробили певні кроки у розв'язанні цієї 

проблематики. Творчими групами й окремими вчителями розробляються 

концепції та програми громадянського виховання дітей та молоді. 

Нині найактивніше відстоюють необхідність громадянського 

виховання в Україні творчий колектив під керівництвом О.Сухомлинської, 

П.Ігнатенко та Н.Косарєва, В.Поплужного. Дехто з вітчизняних учених 

(В.Оржехівський, І.Жадан, Т.Клинченко та ін.) вважають, що для розвитку 

громадянської культури варто запровадити окремий предмет або 

відкоригувати всю шкільну освіту. 

У своїх пошуках розробники відштовхуються від власних світоглядних 

позицій, ідеологічних та ідейно-політичних уподобань, соціально-

економічної ситуації та суто педагогічних реалій – віку дітей, форм їх 



організації, типів навчально-виховних закладів, рівня розвитку дитини тощо. 

Це лише перші кроки на тривалому й нелегкому шляху процесу 

формування майбутніх громадян України. І тут не може бути 

одноманітного й уніфікованого підходу до вирішення цієї проблеми, про що 

свідчить і аналіз сучасних наробок: одні автори у своїх концептуальних 

підходах ставлять на перше місце у громадянському вихованні дітей та 

молоді в Україні державні інтереси, інші – інтереси особистості; перші 

висувають на передній план національну ідею та національні цінності, інші 

відштовхуються в першу чергу від загальнолюдських цінностей; 

відстоюють ідею полікультурності тощо. 

Такі персоналії, як Г.Сковорода, М.Грушевський, І.Котляревський, 

Т.Шевченко, Леся Українка, І.Франко, Г.Ващенко стали уособленням 

України, їх слово сприймається як мовний знак національної культури. Вони 

виявили титанічні зусилля, щоб не зламатися, залишитися самими собою у 

кризовому стані соціокультурного середовища. І такими ввійшли в історію 

культури. Їхнє життя і творчість стали живим утіленням національної ідеї і 

зразком людської жертовності заради ідеалу. В одному ряду з цими 

визначними діячами української культури, поборниками духу і волі ми 

ставимо О.Довженка, чия постать по праву є ідеалом морально-духовного 

багатства. Історична недоля України в першій половині ХХ століття – це 

особиста доля Олександра Петровича Довженка. І ми маємо пильніше 

вдивлятися в минуле, щоб краще зрозуміти, відчути, збагнути повноту 

трагедії України тієї доби, в яку жив і творив О.Довженко, тому що нині 

триває зустріч з тим самим наріжним каменем, хоч і з іншими зовнішніми 

обрисами. 

Стратегічною основою освітянської політики націй, які дбають про 

свою могутність і прогресивний розвиток усіх галузей у сучасності й у 

майбутньому, є виховання підростаючого покоління, формування у кожної 

особистості такого плану власної духовної позиції, у якій знаходить вияв 

засвоєння ментальності, духовності, культури своєї нації на глибинному рівні 

психіки – на рівні емоційної ідентифікації себе, своєї свідомості з певними 

духовно-моральними цінностями, культурою. Наслідком такого складного 

почуття є любов особистості до нації, її історії, культури, традицій, природи 

країни; формування ідеалу людини – громадянина держави, в якій вона живе. 

Постать Олександра Петровича Довженка, його творча спадщина є 

благодатним матеріалом, який сприяє становленню загальнолюдських 

духовно-моральних та громадянських вартостей молоді. Діяльність 

О.Довженка у кіномистецтві була всесвітньо відомою, але на Батьківщині 

мала далеко не однозначні, суперечливі оцінки, навіть становила небезпеку 

для його життя. Та це не могло зупинити справжнього митця, патріота. 

Творчість О.Довженка досліджували з погляду його вартості в 

літературі, кіномистецтві. Проте його творча діяльність і мистецький доробок 

допоки не досліджувався з погляду його педагогічної вартості і доцільності 

використання у системі виховання. У нашій статті йдеться саме про 



можливість використання спадщини О.Довженка з метою формування 

загальнолюдських та громадянських вартостей молоді. 

Майже в кожному творі О.Довженка можна виявити кульмінаційну 

точку, коли герої підсумовують зроблене ними для блага народу і мріють про 

ще більш вартісні справи, про близьке і далеке майбутнє. Ці мрії 

наснажують, перемагають дріб’язкове, другорядне в їхній свідомості. 

Іван Мічурін у кіноповісті „Життя в цвіту” з чотирьох років працює, 

вирощуючи рослини – на користь рідної Батьківщини. Молодий Щорс не 

шкодує свого життя. Коли бійці запитують командира: „Що ж це за сила така 

в нас?” „Правда, – відповідає Щорс. – Правда окрилює, в боротьбі за неї – 

безсмертя бійців. Прошумлять роки, не литиметься більше кров, і заживуть 

люди-брати на землі... І воскреснемо ми... і постанемо з сивини століть, і 

пройдемо перед ними могутнім строєм, повним урочистого ритму і краси, 

тверезі, хоробрі, без лайки, без підлабузництва і зрадництва...” [1, 78]. Таким 

бійцем постає перед нами О.Довженко – людини-творець, громадянин, 

патріот. В іншому кінотворі „Поема про море” митець чітко бачить і 

окреслює риси здійснення мрії через концепцію прекрасного, озвучену 

персонажем твору, який задає запитання: в чому полягає прекрасне. І сам же 

відповідає: в процесі творення, у величі його результатів. Таким змістовним, 

вартісним було життя і творча діяльність О.Довженка. 

Його цікавило все, всі галузі людської діяльності. Це засвідчує не лише 

широту світогляду, а передовсім свідому громадянську позицію. Педагог за 

фахом, О.Довженко вболівав за стан національної освіти: ”Прибитий, 

неінтелігентний учитель – це величезне зло нашого народу. Безправний, не 

шанований брудний, малоосвічений учитель і такий же мало розумний 

Наркомос з усім його авгієвим апаратом не може забезпечити державі гарну 

молодь, якими б високими і досконалими не були тези прагнень компартії..” 

– запис у щоденнику 28 червня 1942 року [2, 240], або: „...на Вкраїні вищі 

школи давно вже переведено на руську мову, що таким чином українська 

середня школа мусить також зникнути як непотрібна, безперспективна... Се є 

обман народу і всього світу. Гвалтування народної душі і насмішка над його 

історією, життям і попрання елементарних його прав”, – запис у щоденнику 

від 5 січня 1947 року [2, 409]. Щоденникові записи митця – це фактично 

хронологія його життя і діяльності з 1941 до 1956 року, але, разом з тим, це 

єдиний художньо довершений твір, який водночас є свідченням великої 

любові О.Довженка до України, до рідного народу. Провідною у цих 

роздумах-записах є думка, що найбільшою цінністю є Людина. Людина – 

духовно і морально красива. Людина, яка є носієм Любові, Доброти, 

Справедливості, Честі, Гідності, що пишається тим, що є громадянином тієї 

держави, в якій живе. 

О.Довженко – людина і громадянин – жив для народу, з думками про 

народ, він був часточкою свого народу, сином рідної землі. 

Людину ж майбутнього О.П.Довженко хотів бачити кращою, 

добрішою, чеснішою, благороднішою. Недарма багато його героїв схожі на 

богів. Згадаймо діда Семена і батька із „Зачарованої Десни”, Івана Кравчину, 



Івана Орлюка, Василя Трубенка – це справжні богатирі, мужні, сміливі, 

горді, чисті душею. О.П.Довженко оспівує Людину – борця і трударя. Такі 

риси були не надумані ним. Вони випливали з особливостей сприймання 

довколишнього світу, який завжди здавався йому кращим, ніж був насправді. 

Він сприймав, у першу чергу, світлі його риси, умів „бачити зорі в калюжах”. 

Колись у дитинстві, як згадувала сестра, любив цілувати порепані мамині 

руки, особливо коли приїздив після розлуки: „Ми, малі, завжди сміялися й 

говорили: „Не цілуй мамині руки, вони в землі!” А він сміється і каже: „Руки 

трудящі – руки красиві” [4, 117]. 

За свідченнями сучасників, О.Довженко мав пристрасть усе 

перебудовувати, змінювати на краще. Довгі роки він виношував план 

архітектурної забудови і реставрації Києва, створив цілий проект 

архітектурного оформлення Дніпра, мріяв про будівництво на його берегах 

сіл нового типу, а з метою збереження пам’яток народної архітектури під 

столицею хотів створити село-музей, до якого були б перенесені хати з усіх 

регіонів України – з Таврійського степу і Поділля, з Карпат і Полтавщини, зі 

Слобожанщини і Донбасу, – тому що українська хата в різних місцевостях 

України, залежно від природних умов та людських потреб будувалася по-

різному. У цілому, на його думку, це мала бути постійна виставка-музей 

рідного народу. Задовго до польоту Ю.Гагаріна в космос на 

письменницькому з’їзді ділився своїми роздумами про підкорення людиною 

Всесвіту. Його цікавили проблеми садівництва й освоєння тайги. Він 

проектував пам’ятники і монументи видатним діячам українського народу. І 

постійно турбувався тим, що не він вирішує всі ці важливі справи. 

„Трагедія мого особистого життя полягає в тому, що я виріс з своєї 

кінематографії. Велика громадська робота, де б я дійсно міг жити і творити 

народу добро, мені не судилася. Її роблять навколо мене довгі роки люди 

слабі і немічні духом. Я позбавлений творчості в житті, позбавлений радощів 

і гордощів творчості на користь народу. Я не живу в атмосфері державного 

горіння, в атмосфері авангарду державного штату. Мене туди не пущено. 

Тому, ізольований і самотній, я мучуся в критицизмі і в боязні за долю 

народу, може, часом втрачаючи вірні пропорції в балансі добра і зла” [2, 293]. 

Перебуваючи під впливом фантазій і надзвичайних ідей, О.Довженко 

прозірливо бачив і відчував недоліки суспільного устрою, тяжко вболівав за 

долю українського народу, навіть живучи поза межами Батьківщини. 

Глибоко це переживав, ніби відчуваючи і власну провину за біди простих 

людей: „Я не можу радуватися, коли навколо мене людям погано. Мені 

соромно, так соромно, ніби я винен, що люди бідні, погано вдягнені, 

невлаштовані і перевтомлені. Ніби я обдурив їх, чогось їм набрехав і витягую 

з них жили, ніби я одняв у них свята, і спокій, і лагідну вдачу і зробив їх 

нещасливими, насадивши над ними багато поганих дурних начальників з 

холодними кволими душами” [2, 350]. 

Ось ще один щоденниковий запис, один з останніх: „Я поспішав кудись 

ціле своє життя. Все поспішав, все турбувався, що мо’ кудись не встигну, 

чогось не дороблю, що мало і не так неначе все навколо, неначе все не так, 



що геть все чисто можна краще. І так здивований назавжди отсім своїм 

несамовитим баченням речей, я й досі думаю, що будь я богом, я переробив 

би цілий світ, створивши його кращим, куди б не глянуло моє всевидяще 

сердите око” [1, 475]. 

Прикладом власного життя та творчістю О.Довженко стверджує: 

людина має залишатися людиною в будь-яких життєвих ситуаціях, а для 

цього вона повинна вірити, мати Бога в душі: „Бог в людині. Він є або нема. 

Але повна його відсутність – се великий крок назад і вниз. В майбутньому 

люди прийдуть до нього. Не до попа, звичайно, не до приходу. До 

божественного в собі. До прекрасного. До безсмертного. І тоді не буде 

гнітючої сірої нудьги, звірожорстокого, тупого і скучного безрадісного 

будня” [1, 246]. 

У кожному Довженковому творі проглядає почуття патріотизму, 

змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість 

за надбання національної культури. Лише справжній патріот може так 

звертатись до Вітчизни, відчуваючи близьку смерть: „Прощай, Україно. 

Прощай, рідна, дорога моя земля-мати. Я скоро помру. Умираючи, попрошу 

вирізати з грудей моїх серце і хоч його одвезти і десь закопати на твоєму лоні 

під небом. Прийми його. Воно тобі весь вік молилось, не проклинаючи ні 

однієї з чужих земель” [1, 479]. 

Гуманізм, людяність, доброта теж були домінантами занепокоєнь 

О.Довженка. „Я народився і жив для добра і любові”, – ці слова, записані в 

щоденнику 1945 року, справді були суттю і сенсом життя, творчості митця. 

„Щоб зворушити, треба бути зворушеним. Щоб радувати, 

просвітлювати душевний світ глядача і читача, треба нести просвітленість у 

своєму серці, треба правду життя підносити до рівня серця, а серце нести 

високо” [3, 263]. Якщо ці імперативи стануть головними настановами 

педагога – учителя загальноосвітньої чи викладача вищої школи, то 

свідомість нашої молоді наповнюватиметься національною гідністю, душі – 

благородством; духовно-моральні цінності зумовлюватимуть їх свідому 

громадянську суспільно-політичну позицію. 

Вивчаючи творчість О.Довженка, ми будемо сприяти становленню 

духовно-моральних вартостей наших вихованців, які мають усвідомити: 

О.Довженко мужньо витримавши звинувачення в націоналізмі тільки за те, 

що був справжнім патріотом, не зламався. Маючи тверду громадянську 

позицію, чесно проніс через усе життя любов до Батьківщини. 

Творча спадщина та сама особистість митця має потужний виховний 

потенціал, а саме: глибокий ідейний аналіз його творів веде до розуміння 

проблем загальнолюдських та національних духовно-моральних вартостей і 

їх антиподів: добра і зла, щастя і горя, мети і сенсу життя, громадянської і 

особистої гідності особистості та формування цих вартостей у свідомості 

молоді. 
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