
Інформаційний лист 

 

 Кінорежисер, художник-графік, письменник, громадський діяч, фундатор 

національної кінематографії Олександр Петрович Довженко народився в с. Сосниця 

на Чернігівщині 10 вересня 1894 року в селянській родині. 

 Навчався в Сосницькому училищі. Закінчив Глухівський вчительський 

інститут. Займав посаду вчителя у Кутузовському вищому  та 2-му Житомирському 

початковому училищах. 

Працював секретарем Київського губернського відділення народної 

освіти,завідувачем загального відділення повноважного представника народного 

комісара закордонних прав УСРР у Варшаві, секретарем консульського відділення 

Торгпредства  у Берліні. Навчався живопису в Мюнхені, Берліні. Працював 

художником-карикатуристом у журналі «Вісті». Був членом спілки письменників 

«Гарт». У 1926 році влаштувався на роботу до Одеської кінофабрики. Згодом 

виходять на екрани перші фільми – «Вася-реформатор», «Ягідка кохання», «Сумка-

дипкур’єра». Шедеврами світового кіномистецтва визнано кінострічки «Звенигора», 

«Арсенал», «Земля». Перший звуковий фільм – «Іван». 

У 1933 році переїхав до Москви. Впродовж 2-ї половини 1930-х рр. на студії 

Мосфільму виходять його фільми «Аероград», «Щорс». 

Під час Великої Вітчизняної війни перебував на фронті військовим 

кореспондентом. Зняв кіноепопею «Битва за нашу Радянську Україну». Крім роботи 

над кінофільмами пише нариси та оповідання з фронтового життя. Написав 

кіноповість «Україна в огні». Однак, Й.Сталін заборонив видання повісті. ЇЇ було 

визнано як «антирадянську», а О.Довженка було виключено зі складу Державного 

комітету зі Сталінських премій та Всеслов’янського антифашиського комітету, тому 

новий фільм «Мічурін» він зміг поставити лише через 5 років. Працював над 

кіносценаріями «Прощай, Америко!», «Поема про море», «Золоті ворота», 

«Зачарована Десна», «Потомки зопорожців», «Тарас Бульба», «Повість полум’яних 

літ», але ці задумки були здійснені після смерті О.Довженка його дружиною  

Ю. Солнцевою. 

Помер Олександр Довженко на підмосковній дачі в Передєлкіно у 1956 році. 

Похований у Москві  на Новодівичому кладовищі. 

У ЦДАМЛМ України зберігається особовий фонд О.Довженка(ф.690, оп.1-4 

од.зб. 298 , крайні дати документів 1913-1986 рр.). Документи до архіву передані у 

1979-1983 рр. С.Нирковським та Т.Дерев’янко.  

Переважно особовий фонд О.Довженка складається з творчих та 

образотворчих  документів, які дають уявлення про всі етапи творчого шляху митця. 

До них входять: кіносценарії «Вася-реформатор», «Іван», «Україна в огні», кадри з 

кінофільмів поставлених режисером «Арсенал», «Аероград», «Битва за нашу 

Радянську Україну», «Зачарована Десна», «Земля», «Іван», «Сумка дипкур’єра», 

«Щорс», оповідання «Відступники», «Незабутнє», «Мати», «Тризна», 

«Федорченко», режисерські розробки, заявки, монтажні листи, фотографії кадрів із 

фільмів. 

Рукописи О.Довженка складаються переважно з оповідань, нарисів, п’єс, 

віршів, малюнків, виступів та лекцій, а також автобіографії та щоденникових 

записів, це зокрема – «На терновому дроті», «Помилка», «Ніч перед боєм», «Мати», 

«Невідомий», «Хата»; «Потомки запорожців», «Серед степу широкого» та ін. 



Епістолярна спадщина містить листування та телеграми О.Довженка з 

П.Вершигорою, В.Вишневським, Ю.Солнцевою, О.Фадеєвим, М.Бажаном, 

О.Твардовським, М.Тихоновим та ін. 

Серед документів про митця – статті, рекламні буклети, програми, афіші. 

Зображувальні документи представлені індивідуальними фотографіями митця 

та у колі діячів літератури і мистецтва, рідних і друзів. 

Ознайомитися з архівними документами О.Довженка можна в читальному залі 

ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до17 год., крім суботи та неділі. 

 
Гайворонська А.А., головний  

спеціаліст відділу використання 

              інформації документів 

 


