
Тема. О. Довженко «Щоденник» 

Епіграф: «Щоденники» надаються до створення мозаїчних картин: у 

них є перли і діаманти. 

 Є. Сверстюк  

 

План 
1. «Щоденник»: важливий документ сталінської доби; наскрізні теми 

твору; щирість автора, його правдивість у відображенні дійсності; роздуми 

про долю митця в суспільстві; неможливість самореалізації творчої 

особистості в умовах тоталітарного режиму. 

2. Особливості художнього стилю О.Довженка. 

 

Хід заняття  

І. Організаційний момент  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності Повідомлення теми й мети 

заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань  

Метод «Прес» 
 — Чи доводилось вам писати щоденник? Про що ви писали? 

 — Назвіть спільні та відмінні риси між приватним листом та 

щоденником? 

 — Що ми називаємо епістолярною спадщиною? 

 — З чиєю епістолярною спадщиною ви знайомі?  

— Про що ви довідались, коли читали листи Лесі Українки, М. 

Коцюбинського? 

 — Чи можна стверджувати, що їхні душевні пориви, прагнення, 

переживання, мрії про краще майбутнє застарілі, нецікаві, не дають поживи 

для роботи мозку учням ХХІ століття? 

 Словникова робота  

Щоденник – 1. Щоденні записи індивідуального характеру про події , 

факти, враження від чогось тощо; зошит для таких записів; діаріуш. 2. 

Щоденні записи наукових спостережень під час експедиції, досліджень; 

записи подій, перебігу подорожі, роботи і т. ін. 3. Учнівський зошит для 

щоденних записів про задані уроки, одержані оцінки на уроках, зауважень 

учителів.  

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу  

Теорія літератури  

Не варто плутати спільнокореневі поняття «публіцистика» та 

«публіцистичність». Якщо звернутися до найдавнішої (латинської) традиції, 

то побачимо, що слово «publicus» означало суспільний або народний. 

Першими речниками публіцистичного дискурсу вважаються сатири та міми, 

згодом їх замінили оратори та проповідники, далі – вістовники, квестори, 

глашатаї, кедді, новелісти і нарешті – журналісти. Система масової 

комунікації постійно ускладнювалася. Першою сферою її втілення стало усне 

мовлення (фольклорні тексти, публічні промови), згодом – твори художньої 



літератури, насамкінець – власне журналістські або ж – публіцистичні 

тексти.  

Отже, публіцистичність і професія публіциста набагато давніші, аніж 

власне публіцистика (в розумінні – журналістика). У словнику В. Даля 

подається таке визначення публіциста: «письменник більш газетний, який 

займається проблемами народного права». В Америці спершу публіцистами 

також називали не журналістів, а юристів.  

Публіцистичність – це ширше поняття, аніж публіцистика. У нашій 

інтерпретації – це наскрізний інтеркурс, який наділяє інші дискурси і тексти 

аспектом суспільної важливості та актуальності.  

Специфічним фактором, який об’єднує різні дискурси та надає їм 

публіцистичної гостроти, є цензура (контроль над змістом і поширенням 

інформації). Публіцистичний дискурс в усі часи найбільше потерпав від 

заборон.  

Робота з епіграфом.  
 «Щоденник» О. Довженка – документ доби, свідчення про потворну 

природу тоталітаризму, трагічну долю нашого народу, України та її синів. 

Відомі щоденники Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Павла Тичини, 

Василя Симоненка та багатьох інших українських письменників, але 

Довженків – єдиний такий як за обсягом (це товстелезний том), так і за 

неповторним змістом. У його орбіту, в поле зору цього всевидющого ока 

України потрапив і державний лад антинародного тоталітарного СРСР, і 

злочинна КПРС, і гнила система керівництва Червоної Армії, і закріпачені 

колгоспники, і денаціоналізоване вчительство, і страхітливо низький рівень 

так званої радянської культури, і насильництво соціалістичного реалізму над 

мистецтвом, і свавілля над його творцями. Довженкознавець Олександр 

Підсуха про цю грань генія сказав так: «Не знаю іншого письменника чи 

митця, хто б у нашому двадцятому віці володів таким даром всебачення і 

провісництва». І це всебачення було глибоким і далекосяжним, а мислення, 

що виникало на матеріалі побаченого, – аналітичне з європейським підходом. 

Довженкові записні книжки, які стали пізніше «Щоденником», 

особливі. Власне, це не щоденник у звичайному розумінні цього слова – це 

молитва-розпач (через що Є. Сверстюк порівнює Довженків «Щоденник» з 

«Давидовими псалмами» Шевченка), це надсадно-тяжкі роздуми Майстра 

над словом, роздуми патріота над долею України, роздуми Громадянина над 

майбутнім свого народу. 

 «Щоденник» О. Довженка – це записи 1941–1956 рр. Тут зібрано 

найзаповітніші, найпотаємніші його думки і плани. Про ці записи знало дуже 

мало людей, бо одне необережне слово – і від автора записників не 

залишилося б і пам'яті. Довженко ходив увесь час під смертельною 

небезпекою, але не міг не викласти свого погляду, своєї думки на те, що 

діялось навколо. Палкий патріот, він не думав про страх. Задокументувати 

правду життя, думки, почування – у цьому була його життєва потреба. 

 V. Дискусія  
На дискусію виносимо такі питання:  



1. Національна свідомість і гідність українців.  

2. Гнила система керівництва Червоної Армії та звинувачення 

тоталітарного режиму Сталіна у масовому винищенні українського народу.  

3. Повоєнна Україна. Мрії та сподівання митця.  

4. Проблема української державності.  

Орієнтовні відповіді 

Національна свідомість і гідність українців. Особливо болючим було 

для О. Довженка питання національної свідомості й гідності українців. У 

«Щоденнику» він підкреслює, що у радянські часи було зроблено все для 

того, щоб принизити й викорчувати українську мову з коренем, щоб 

зневажити й поглумитися з української історії. В 1941 році О. Довженко 

робить промовисті записи: «Ніхто не хотів вчитися на історичному 

факультеті. Посилали в примусовому плані. Професорів заарештовували 

майже щороку, і студенти знали, що таке історія, що історія – це паспорт 

на загибель. А що ж таке історія? Історія є рівнодіюча всіх духовних сил і 

здібностей народу». А ось про мову, найбільшу національну святиню, та ще 

й з логічним висновком: «В університеті розмовляли ( по-українському) 

тільки початківці і поети. Решта вся по-руськи, на радість Гітлеру». 

«Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї 

країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і 

контрреволюційним, – це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. 

Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости 

слабодухим і запроданцям, як не у нас? Не вина це дезертирів, а горе. Не 

судить їх треба, а просить пробачення і плакати за погане виховання, за 

духовне каліцтво у великий час. Хто судитиме? Брати-слідчі з трибуналів, 

що розпивають горілку у їдальні, з непривітним поглядом очей.  

Юнаки мої сліпії, горе мені з вами…»  

                                                                         14.04.1942  

Найпроникливіші роздуми на сторінках «Щоденника» – саме про 

народ, його історичну долю, яка багато в чому нагадувала покалічене й 

знівечене життя Олександра Довженка.  

«…невмирання наше українське, чи ж є воно життя, чи тільки кволе 

жалюгідне існування. Нас, кажуть, більше за добру європейську державу. 

Ми є, і нас нема. Де ми?» 

                                                                       2.07.1942 р.  

«Чи зберуться наші люди знову на Вкраїні? Чи повернуться вони з усіх 

нетрів, далеких далекостей нашого Союзу і заповнять її замість померлих 

од ворога, од мору, од кулі і петлі? Чи так і лишаться там, а на наші руїни 

наїдуть чужі люде і утворять на ній мішанину. І буде вона не Росія, не 

Вкраїна, а щось таке, що й подумати сумно».  

                                                                        14.04.1942 р.  

Висловіть свій погляд з поданих нижче питань і прокоментуйте 
його:  

1. Чи пишаєтеся Ви тим, що належите до українського народу?  

2. Чи вважаєте Ви, що Україна повинна бути незалежною державою? 



 3. Чи вважаєте, що українська мова повинна бути єдиною державною 

мовою?  

4. Чи вважаєте Ви себе носієм української культури?  

5. Чи вважаєте Ви себе носієм української історії?  

6. Чи пишаєтеся Ви українською символікою?  

7. Чи має для Вас значення, до якої національності ви належите? 

 8. Чи існує зараз в Україні загальноприйнята національна ідея? 

Олександр Довженко, геніальний митець, великий правдолюбець, у 

щоденникових записах торкається багатьох аспектів життя, що хвилювали й 

тривожили його. Але про що б автор «Щоденник» не писав: про долю своїх 

творів, воєнні враження чи перипетії історичного шляху рідного народу, — 

він змальовує правдиву картину сталінських порядків. Вона насамперед 

постає зі схвильованої розповіді про перші, найдраматичніші сторінки війни.  

2. Гнила система керівництва Червоної Армії та звинувачення 

тоталітарного режиму Сталіна у масовому винищенні українського народу. 

«В яку безодню горя впав мій народ і скільки горя ще жде його в 

майбутньому! Поділять його знову. Роз'єднають, бодай не з'єднували, 

розженуть, як журавлиний ключ у бурю, та ще й звинуватять, що не звідти 

сонце сходить, не туди заходить».  

                                                           2. 07. 1942 р. 

 А ось інші рядки: «Найстрашнішим під час відступу був плач жінок… 

Коли я згадую зараз відступ, я бачу довгі-довгі дороги і численні села, і 

околиці, і скрізь жіночий невимовний плач. Плакала Україна. Вона плакала, 

гірко ридала, свою долю проклинала. Ой, синочки мої, синочки, на кого ж ви 

мене покидаєте? Куди ведуть ваші дороги?!» — це в нотатках 1942 р.  

У цих записах, таких глибоко інтимних, потаємних, не призначених для 

чужого ока, крім незбагненно сміливого, прозірливого змісту, вражає живе 

Довженкове слово, що прийшло до нього з глибин народного інтелекту: 

журна музика плачу невільників Петра Ніщинського переплітається з суто 

народними голосіннями і замовляннями, немов тількино вийшов Довженко зі 

своєї сосницької хати, а інтелект і розвиток наче завжди були при ньому. 

Справді, рідне не забувається ніколи і стає ще дорожчим у лиху годину. 

Для Довженка-патріота тяжким ударом виявилась непідготовленість СРСР і 

Червоної Армії до війни, яка так довго очікувалась, яка вже спалахувала то 

на півночі – з білофінами, то на сході – з японцями: «Не було у нас культури 

життя – нема культури війни. Тому страждаємо багато і по-дурному. 

Ніщо не проходить даром, сатрапство і дурість особливо». 

Митцеві стала очевидною та прірва, безодня, яка відокремила правлячу 

верхівку від народу, від його життя, її зарозумілість і розумова убогість 

дратували і страшили його.  

Скільки іронії і насмішки в цій убивчій характеристиці різного рангу 

вождів: «Сотня наркомів. Усі молоді і середнього віку. Короткошиї, товсті 

й однаково одягнені. Багато їдять і часто, гімнастикою не займаються, і 

робить нічого. Вигляд повітовий. Багато з них у душі не вірять у свої високі 



посади. А загалом непогане люде: «Мови не знають і не знатимуть. 

Розмовляють суржиком».  

5.04.1942 р.  

Фальш і людиноненависницька сутність сталінського державного 

механізму розкриваються через щиру сповідь самого Олександра Довженка: 

«Дійсність стала страшніша за всяку, навіть позбавлену смаку уяву. І її так 

і треба показати. Душа людська міняється повною мірою, та такою, про 

яку навіть і не підозрював світ. Книги і фільми про нашу правду, про наш 

народ мусять тріщати од жаху, страждань, гніву і нечуваної сили 

людського духу. Україна мусить родити найсильніші твори про народ у війні, 

бодай один твір».  

                                                                 15.03.1942 р.  

Усе пережите і передумане оформилось у кіноповість «Україна в огні». 

Вона почала друкуватися російською мовою в газеті «Литература и 

искусство», журналах «Смена», «Знамя», згодом українською підготовлена 

до друку в журналі «Україна». З однією із журнальних версток познайомився 

Сталін. 

 «Сьогодні... узнав і тяжку новину: моя повість «Україна в огні» не 

вподобалася Сталіну, і він заборонив її для друку і для постановки. Що його 

робити, ще не знаю. Тяжко на душі і тоскно. І не тому тяжко, що пропало 

марно більше року роботи... Мені важко од свідомості, що «Україна в огні» 

– це правда. Прикрита і замкнена моя правда про народ і його лихо. Значить, 

нікому, отже, вона не потрібна і ніщо не потрібно, крім панегірика».                  

26.11.1943 р.  

А ось інший запис:«Сьогодні роковини моєї смерті. Тридцять першого 

січня 1944 року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на 

шмаття і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу й поталу 

на всіх зборищах... Я тримався рік і впав. Моє серце не витримало тягаря 

неправди й зла. Я народився і жив для добра і любові. Мене вбила ненависть 

великих... »  

                                                          31.01.1945 р.  

На звинувачення диктатора митець з гідністю відповідає: «Товаришу 

мій Сталін, коли б ви були навіть богом, я й тоді не повірив би вам, що я 

націоналіст, якого треба плямувати й тримати в чорнім тілі... Невже 

любов до свого народу є націоналізм?. . Нащо ви обернули моє життя на 

муку? Для чого одняли в мене радість? Розтоптали моє ім'я? Проте я 

прощаю Вас».  

Так, Довженко добре знав, яка доля чекає того, хто потрапляє в 

немилість до «вождя», він бачив тисячі таких доль поміж інтелігентів і 

простих людей. «Мене ще ошельмують перед народом і всю мою многолітню 

працю замовчать чи теж обернуть на зашифрований обман», – такий запис 

письменник зробив ще до «кремлівського розп'яття», організованого 

особисто Сталіним, що на засіданні двох політбюро центральних комітетів 

всесоюзної та української компартій доповідав «про антиленінські помилки й 

націоналістичні перекручення в кіноповісті «Україна в огні». 



— Пригадайте з уроків історії України й назвіть основні причини 

поразки Радянської армії на початку Великої Вітчизняної війни. Яким чином 

їх можна було уникнути?  

Кіноповість Олександра Довженка «Україна в огні» назавжди 

залишиться тим документом епохи, що засвідчив у такий час історії 

широчінь українського національного мислення, патріотизм, високий рівень 

самосвідомості українства, які не можна було ані знищити репресіями, ані 

купити преміями, ані залякати відлученням від України. 

 3. Повоєнна Україна. Мрії та сподівання митця. Як виміряти ту 

трагедію, котру пережила Україна? І як підсумок цих роздумів — запис 24 

липня 1945 року про парад Перемоги, коли, крім О. Довженка, ніхто не зняв 

шапки при згадці про численні жертви війни: «Тридцять, якщо не сорок 

мільйонів жертв і героїв ніби провалились в землю або й зовсім не жили... » 

У цих словах – ключ до розуміння письменником однієї з 

найстрашніших проблем нашої історії: людина і тоталітарна система.  

Як крик відчаю звучать рядки, занотовані 29 листопада 1954 року: 

«Трудно жити й творити без щастя. Я стомлений і знесилений душевно 

вкрай... Десь готуються влаштувати вшанування мене з нагоди 

шістдесятиріччя. А я стурбований одним: як би заробити на прожиття, як 

би не звалитися в ліжко без копійки в кишені». 

Навіть у тому, що сталінська система влаштувала Довженкові 

«прикриту форму заслання», проявилися її цинізм і жорстокість. Адже митця 

позбавили головного – можливості вільно творити. Проте, незважаючи на 

поневіряння, Олександр Довженко знайшов у собі сили протистояти 

тоталітарній системі, черпаючи снагу в рідній землі, в рідному народові. 

«Перше, що треба зразу ж після війни категорично змінити, – це всю 

систему шкільного і дошкільного виховання. Треба переглянути і 

перетрусити її зверху донизу. Треба категорично перебудувати становище і 

роль учителя в суспільстві і в школі. У нас учитель у загоні. Жалюгідне 

становище учителя матеріальне і морально-правове… Прибитий, 

неінтелігентний учитель – це величезне зло нашого народу. Народний 

учитель, учитель народу – серце і сумління села, зразок і предмет 

наслідування для дитини, достойний, чистий, авторитетний, ушанований 

батьками, – нема, нема у нас народного учителя. Ми зробили з нього 

безправного попихача будь-якого голови колгоспу, будь-якого дядька, і 

потонула молодь у неуцтві, у безхарактерності, слабкодухості, 

безвідповідальності і нехлюйстві.»  

                                                         28. 06. 1942 р.  

Питання для обговорення: 

 — Яким ви сьогодні бачите вчителя?  

— Чи змінилося становище учителя в суспільстві? 

 — Якби ви обрали професію вчителя, то до чого б ви прагнули? 

 — До якого вчителя ви віддали б на навчання свою дитину? 

 — Яким ви уявляєте вчителя ХХІІ століття?  

— Чому у Древньому Римі раб не міг бути вчителем?  



4. Проблема української державності  Проблема української 

державності глибоко хвилювала письменника. І в тому, що Україна – «вічна 

вдова», а в її народу «безмірно жахлива доля», Олександр Довженко 

звинувачує тоталітарну систему з її цькуванням інтелігенції, духом 

кон'юнктури, пристосовництва, переслідуванням за любов до свого народу. 

Сам митець, незважаючи на вигнання, не втратив кровних зв'язків з рідною 

землею, яка дала йому хліб і серце, любов і звичаї, радість творчості разом з 

великою печаллю і стражданнями. Майстер просив у долі ясного розуму, 

«зробити щось добре для свого народу».  

Щирий патріот і великий правдолюбець з болем і надією писав: «... я 

вмру в Москві, так і не побачивши Україну. Перед смертю я попрошу 

Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли 

серце і закопали його в рідну землю у Києві, десь над Дніпром, на горі. Пошли, 

доле, щастя людям на зруйнованій, скривавленій землі!» «Я хочу жити на 

Вкраїні. Що б не було зі мною. Хай навіть скоротять недовгі вже мої літа, я 

хочу жити на Вкраїні».  

— Обгрунтуйте це нестримне бажання О. Довженка повернутися в 

Україну. 

 — Назвіть українських митців слова, які прагнули всією душею, хоча б 

після смерті, повернутися на Батьківщину.  

— Пригадайте прислів’я, приказки про любов до Батьківщини.  

VІ. Узагальнення вивченого матеріалу «Щоденник»  
О. Довженка – золота сторінка в історії української літератури. До 

українського читача йшов довго, але й досі ми не маємо права сказати, що 

дійшов, бо лише в 2009 році літературознавці отримали доступ до архіву 

Довженка. Сподіваємось, що «Щоденник» буде доповнений новими 

записами. 

 

 Завдання 

1. Прочитати лекцію. 

2. Дати відповіді на всі запитання, що є в лекції  

 


