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НАЦIОНАЛЬНО-ПАТРIОТИЧНI
СМИСЛИ ТА СЕНСИ
ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦIАЛУ
ТВОРIВ О. ДОВЖЕНКА
У статтi розглянуто концептуальнi домiнанти як елементи
аторського стилю О. Довженка. Проаналiзовано художнi форми
реалiзацiї етнокультурних концептiв як важливого чинника
формування нацiональної свiдомостi й патрiотизму українцiв.
Доведено, що ключовими етноконцептами багатьох його творiв
(оповiдань, кiноповiстей, драматичних творiв) та щоденникових
записiв
стали
концепти
«iсторiя»,
«козак»,
«запорожець»,
«могила», «Україна» та iн. Резюмовано, що за допомогою
концептiв нацiонального в творчостi письменника репрезентується
ментальнiсть українського народу, його самобутнiсть та цiннiсть.
Ключовi слова: концепт, етноконцепт, концептосфера,
iсторiя, Україна, козак, могила, нацiональна свiдомiсть,
патрiотизм.
Trosha N. National-patrotic means and sense of the ethnocultural
potential of the works of O. Dovzhenko.
O. Dovzhenko’s creativity contain many ethno-national thoughts, ideas,
images, metaphors, symbols and concepts that have not lost their relevance
today. Among them is the Ukrainian national idea, the issue of nationalcultural traditions’ continuity, the need for a spiritual foundation for state
creation, a balanced ethno-national and humanitarian policy of Ukraine, etc.
In fact, from O. Dovzhenko begins the conscious creation of the Ukrainian
nation principles as a unique phenomenon and fact of world history.
Therefore, the works of O. Dovzhenko need to be read in accordance with
the purpose of Ukrainian literature’s studying in school, namely: senior
pupils’ humanistic world outlook formation, their involvement by means of
art literature to universal and national values, the education of nationally
conscious citizens of Ukraine, etc.
The article deals with the conceptual dominants as an element of the author’s
style of O. Dovzhenko. The author of the article analyzes the artistic forms
of ethno-cultural concepts’ realization as an important element of master’s
literary works ideologically themed spectrum formation. It is proved that
the core ethno-concepts of lot of his works (stories, film stories, dramatic
works) and diary entries has become such concepts as «history», «cossack»,
«zaporozhets», «grave», «Ukraine», etc. It is summarized that the Ukrainian
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people mentality, its identity and value are represented in the works of the
writer with the help of the national concepts.
Key words: concepts, ethno-concepts, concept sphere, history,
Ukraine, cossack, grave, national consciousness, patriotism.

Постановка проблеми у загальному виглядi та її зв’язок
з важливими науковими чи практичними завданнями. У
творчостi О. Довженка мiститься багато етнонацiональних думок,
iдей, образiв, метафор, символiв i концептiв, що не втратили своєї
актуальностi й сьогоднi. Серед них — українська нацiональна
iдея, питання безперервностi нацiонально-культурних традицiй,
необхiдностi духовного пiдґрунтя для державотворення, збалансованої
етнонацiональної та гуманiтарної полiтики України тощо. Власне, з
О. Довженка починається цiлком свiдоме творення засад української
нацiї як окремого неповторного явища i факту всесвiтньої iсторiї.
Вiдтак твори О. Довженка потребують нового прочитання вiдповiдно до
мети шкiльного вивчення української лiтератури, а саме: формування
гуманiстичного свiтогляду старшокласникiв, долучення їх засобами
художньої лiтератури до загальнолюдських i нацiональних цiнностей,
виховання нацiонально свiдомих громадян України тощо.
Концептосферу українського народу формують такi поняття, як
Бог, Україна, Днiпро, село, сад, хата, козак, запорожець, чумак, могила
та iн., якi є суб’єктами манiфестацiї унiверсалiй в етносоцiокультурних
хронотопах. Олександр Довженко в своїй лiтературнiй спадщинi
особливо багато уваги придiляв етнокультурним концептам, якi
стали стильовою домiнантою його творчого доробку. Ключовим
етноконцептами багатьох його творiв (оповiдань, кiноповiстей,
драматичних творiв) та щоденникових записiв стали концепти
«Україна», «iсторiя», «козак», «запорожець», «могила» та iн.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй з даної теми,
видiлення невирiшених ранiше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття. Творчiсть Олександра
Довженка — визнаного в свiтi майстра кiно i лiтератури — вивчається
вже майже дев’яносто рокiв. В останнi десятилiття з’явилися роботи
узагальнюючого, оглядового критико-бiографiчного характеру.
Зокрема, це стосується наукових праць Р. Корогодського, М. Куценка,
В. Марочка, С. Мащенка, С. Тримбача, у яких досить ґрунтовно i
рiзнобiчно вивчене життя i творчiсть О. Довженка. Дослiдження цих
авторiв були опублiкованi здебiльшого пiсля розсекречення архiвних
матерiалiв, починаючи з 2000 року.
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Сучаснi довженкознавцi А. Новиков, С. Максимчук-Макаренко,
С. Привалова, Н. Троша, С. Цiнько у своїх наукових розвiдках
звертаються до етнокультурних концептiв як стильової домiнанти
творчостi митця.
Мета статтi — дослiдити художнi форми реалiзацiї етнокультурних
концептiв лiтературної творчостi (оповiдань, кiноповiстей, сценарiїв,
щоденникових записiв) Олександра Довженка як важливого чинника
формування нацiональної свiдомостi й патрiотизму українцiв;
запропонувати сучаснi пiдходи до нового прочитання художньої
спадщини митця.
Виклад основного матерiалу дослiдження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатiв. На сучасному
етапi розвитку лiтературознавства актуальним є опис авторських
концептiв як елементiв iндивiдуального стилю письменника, оскiльки
метод концептуального аналiзу передбачає глибинне проникнення у
змiст художнього твору. Iдеєю концептуального аналiзу лiтературного
твору охоплено цiлий ряд вагомих праць i наукових полемiк з
окресленої проблеми. Провiдними учасниками наукових дискусiй i
авторами дослiджень у цiй галузi є Н. Арутюнова, А. Вержбицька,
С. Воркачов, С. Жаботинська, В. Карасик, О. Селiванова, Ю. Степанов,
Й. Стернiн, М. Пiменова, З. Попова та iн.
Термiн «концепт» активно використовується в рiзних галузях
науки: лiтературознавствi, психолiнгвiстицi, фiлософiї, iсторiї,
фiлософiї мови, когнiтологiї, етнолiнгвiстицi, соцiолiнгвiстицi. У
цiлому всi сучаснi пiдходи до розумiння концепту зводяться до
лiнгвокогнiтивного та лiнгвокультурного осмислення цього явища.
Вiтчизнянi й закордоннi вченi займаються дослiдженням таких
концептiв: страх (Ю. Апресян, Р. Валiєва), щастя (С. Воркачов),
людина (Л. Бояркiна), воля (О. Яцкевич), час (О. Задорожна),
правда / неправда (Ж. Апєкова), гнiв, злiсть (Дж. Лакофф), чоловiк
(А. Гайфуллiна), сором (Н. Арутюнова), жiнка (С. МаксимчукМакаренко), Україна (А. Новиков), iсторiя (Н. Троша) та iн.
Етнокультурнi концепти, зокрема «козак», «запорожець», були
знайомими i близькими для О. Довженка з дитинства. Оскiльки родом
вiн був iз козацького краю — Сiверщини. За переказами, пращури
Довженкiв були козаками, якi десь у серединi ХVIII столiття прибули до
Сосницi з Полтавщини. Сам митець в «Автобiографiї» так визначав своє
походження: «Народився я 30 серпня 1894 року на околицi невеликого
повiтового мiстечка Сосницi на Чернiгiвщинi, що звалося В’юнище,
у родинi хлiбороба Петра Cеменовича Довженка, який належав до
козацького, як на тi часи, стану» [1, с. 18].
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Згодом концепт «запорожець» пройде наскрiзною ниткою через
усю творчiсть митця. Часто письменник надiляє своїх героїв рисами,
притаманними козакам, дає прiзвища козацького походження: Кошовий,
Скидан, Чорнота, Заброда, Паливода, Запорожець. Останнє акумулює
випробуванi часом кращi риси українцiв: козацьку вiдвагу, вiрнiсть
своїй Батькiвщинi, глибоке усвiдомлення вiдповiдальностi за долю
рiдних людей, що є в Довженковому розумiннi запорукою безсмертя
нацiї. Таке свiтобачення вiдiграло помiтну роль у подальшiй долi митця.
Через багато рокiв по тому вiн буде проходити в матерiалах спецслужб
саме пiд прiзвиськом «Запорожець».
О. Довженко, який зростав у козацькiй родинi, на землi з
мiцними козацькими традицiями, а потiм навчався у мiстi зi
славетним козацьким минулим, часто порушував у своїй лiтературнiй,
кiнематографiчнiй та публiцистичнiй творчостi тему українського
козацтва. Письменник неодноразово у роздумах звертається до
концепту «козак» i на сторiнках «Щоденника».
У щоденникових записах письменника концепт «козацтво»
виражається такими концептуальними сферами: iсторична географiя,
етнографiчна сфера i суспiльно-полiтичнi субконцепти. До
концептуальної сфери iсторичної географiї можна вiднести природноспецифiчнi субконцепти (байрак, балка, урочище, Днiпровi пороги
тощо), якi трапляються у «Щоденнику». З етнографiчної сфери митець
використовує назви речей побуту (житло, їжа, одяг), господарських
занять козацтва (види дiяльностi, люди, органiзацiя працi, знаряддя),
козацької культури (клейноди, звичаї, вiрування, розваги). Суспiльнополiтичнi субконцепти, вживанi Довженком, — це назви органiв та
носiїв влади, вiйськових чинiв i пiдроздiлiв, родiв вiйськ. Наприклад,
Гетьманщина, Рада козацька, козацька старшина, сотник, сотня,
кошовий тощо.
Розробляючи концепт «козацтво» у своїх лiтературних
творах, О. Довженко використовує специфiчнi iсторичнi номiнацiї,
що означають предмети матерiальної i духовної культури та
характеризуються певною нацiональною забарвленiстю. Це назви
географiчних об’єктiв i персоналiй, особливостi вiйськової бази,
економiчних вiдносин i суспiльно-полiтичної органiзацiї, що пов’язанi з
iсторiєю козацтва.
Письменник не повнiстю погоджувався з мiфологiзованим образом
запорiзького козацтва, хоч його твори мiстять багатий народознавчий
матерiал: перекази про Запорозьку Сiч та легендарних козакiв,
козацькi традицiї та обряди, легенди, козацькi пiснi тощо. Час вiд
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часу у творах зринають образи захисникiв рiдної землi — запорожцiв,
через якi автор метафорично намагається акцентувати на героїчнiй
боротьбi козакiв iз ворогами й поневолювачами. Через картини
старовини проступають небезпечнi для того часу iсторичнi погляди
митця. Композицiйним принципом лiтературних творiв О. Довженка є
протиставлення минулого, що асоцiювалося з волею, сучасному, яке
пов’язувалося з неволею i деградацiєю. Iдея мужностi й хоробростi
вивищувалася над буденним сучасним.
Таким чином, концепт «козацтво» за iндивiдуально-авторським
осмисленням письменника — це символ вiдваги, самопожертви,
мужностi, нацiональної iдентичностi. Вiн вiдображає досвiд попереднiх
поколiнь i накладає вiдбиток на менталiтет української нацiї.
Оперуючи iменами iсторичних постатей, дослiджуючи iсторичнi
процеси та явища, письменник спирався на факти, розумiючи, що
iсторiя — це упорядкована система, яка має свою часову послiдовнiсть i
просторову структуру. Крiм того, у його творах постiйно вiдчувається,
що iсторiя завжди представлена часовими рамками «минуле —
теперiшнє». Причому минуле впливає на теперiшнє, оскiльки у
свiдомостi людей iснують архетипи, у якi закладено основи буття.
Митець намагається переконати читача в циклiчностi iсторiї. Вiн
доводить, що нiщо не трапляється випадково, а є результатом
попередньої дiї або бездiяльностi, знання iсторiї — необхiдна умова
прогресу, змiн на краще. Усупереч офiцiйнiй комунiстичнiй iдеологiї
однiєю з провiдних у його лiтературному доробку є думка про
важливiсть вивчення спiввiтчизниками iсторiї свого народу —
невичерпного джерела виховання нацiональної самосвiдомостi й
патрiотизму.
Аналiз лiтературної спадщини Олександра Довженка пiдтверджує
вагомiсть iсторичного матерiалу в життi й творчостi митця. Концепт
iсторiї в письменника пов’язаний передусiм iз визначенням i
вираженням його ставлення до iсторичного минулого, зокрема,
до часiв Київської Русi, доби козаччини, громадянської i Другої
свiтової воєн. Саме крiзь призму зазначених iсторичних подiй вiн
розглядав те, що вiдбувалося в сучаснiй йому Українi. Художнi
твори майстра охопили найважливiшi вiхи iсторiї нашого народу
(ХVII ст. — «Тарас Бульба»; XX ст. — «Арсенал», «Земля», «Щорс»,
«Мати», «Стiй, смерть, зупинись», «Воля до життя», «Перемога»,
«На колючому дротi», «Україна в огнi», «Повiсть полум’яних лiт»,
«Потомки запорожцiв», «Зачарована Десна» тощо).
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У лiтературнiй творчостi О. Довженка концепт iсторiї є наскрiзним,
що пов’язано з особливою увагою митця до минулого українського
народу, з притаманним йому розумiнням проблем iсторiї. Творча
спадщина письменника є специфiчним iсторичним джерелом, що може
використовуватися не тiльки лiтературознавцями, а й iсториками для
аналiзу вiдповiдного iсторичного перiоду, iлюстрацiї певних положень,
для посилення емоцiйного сприйняття iсторичного матерiалу, а також
у процесi вивчення епохи створення самого художнього твору, iдеологiї
його автора, впливу на нього реалiй сучасного йому життя.
Iсторiя, на думку О. Довженка, є небезпечною для щастя й
добробуту того, хто намагається її дослiдити. Неприйняття суб’єктивної
iсторiї, яка нав’язувалася владою, пошук iстини, прагнення до пiзнання
сутi подiй та явищ несуть загрозу пошукачевi. Вiдбувається зiставлення
концептiв «iсторiя» i «правда», якi протиставляються як «суб’єктивне —
об’єктивне». Це пов’язано з тим, що iсторiя знаходиться в часових
рамках, а правда iснує незалежно вiд часу й простору.
Дослiдження концепту iсторiї в лiтературнiй творчостi О. Довженка
дозволяє глибше зрозумiти його iдейний задум, особливостi долучення
письменника до традицiї. Творчий доробок митця мiстить великий обсяг
iсторичного матерiалу, що охоплює сюжети, постатi, епохи, явища в
загальному культурно-iсторичному контекстi. Часто ця iнформацiя
подається не вiдкрито, а завуальовано, шляхом авторського затемнення
або в пiдтекстi.
Загальна концепцiя iсторiї в О. Довженка складається насамперед
з його висловлювань про неї, а також iз висловлювань героїв творiв,
якi є виразниками його поглядiв на iсторичнi подiї та постатi. Основна
роль вiдводиться iндивiдуальностi образу автора, що iнколи знаходить
вiдображення не в самому текстi, а у виглядi асоцiацiй. Отже, концепт
дозволяє розглянути в єдностi текстовий та позатекстовий простори.
Концепт iсторiї у творчостi О. Довженка реалiзується через
вiдображення знань i уявлень автора про вiдповiдну епоху, iсторичнi
подiї, культуру, духовне життя, рiвень iсторичної свiдомостi
суспiльства, що домiнують в окремому художньому творi чи в
усьому лiтературному доробку, є його iдейним задумом. Тобто
зазначений концепт є одиницею свiдомостi письменника, що отримує
свою репрезентацiю в художньому творi чи сукупностi творiв i виражає
iндивiдуально-авторське осмислення сутностi предметiв i явищ.
Концепт iсторiї в довженкiвських творах характеризується образнiстю
й символiчнiстю. Вiн пiдпорядковується особливiй прагматицi —
«художнiй асоцiативностi», розкривається як символ, знак, потенцiйно
й динамiчно направлений на сферу замiщення.
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Лiтературний доробок О. Довженка є виявом роздумiв автора над
проблемою iсторiї, що характеризуються своєрiдним її баченням, яке
суттєво вiдрiзнялося вiд офiцiйної радянської iдеологiї. Свiдченням
альтернативностi довженкiвського розумiння iсторiї є iнтертекстуальна
орiєнтацiя на народнопоетичну творчiсть, давньоруськi тексти («Слово
о полку Iгоревiм», «Повiсть минулих лiт»). Реверсивнiсть iсторiї
митець доводить орiєнтацiєю персонажiв на бiльш давнi iсторичнi
часи, вiдтворенi в мiфах, переказах, легендах, народних пiснях. Виявом
iнтертекстуальностi його творiв є алюзiї, натяки, апеляцiї до iсторичних
подiй та постатей.
Семантичний пласт лiтературних творiв О. Довженка, що мiстять
iнтертекстуальнi конструкцiї, складають мiфофольклорнi образи,
у тому числi й давньогрецької мiфологiї, елементи мiфопоетики,
мiфологеми землi, роду, хати, могили, мотиви творчостi М. Гоголя
й Т. Шевченка, засоби лiтописного письма, архетипи української
ментальностi. Авторська стилiстика характеризується зв’язком iз
фольклорними традицiями i кiномистецтвом, взаємодiєю iсторичного,
фольклорного й мiфологiчного кодiв. Особливостi авторської концепцiї
реалiзуються через апелювання до язичницьких символiв i образiв.
Нацiональний характер вiдтворено через архетипи мудрих дiдiв,
матерi — берегинi роду, хоробрих i вiдважних козакiв.
Концепт iсторiї в лiтературнiй творчостi О. Довженка тiсно
взаємодiє з iншими домiнантними елементами його концептосфери —
«iсторична пам’ять», «iсторична правда», «козацтво», «запорожець».
Своєю чергою, зона дослiджуваного концепту «iсторична пам’ять»
у доробку майстра експлiкується лексемами «iсторiя», «нащадки»,
«безсмертя», наповненими новим змiстом, авторським задумом.
У своїй лiтературнiй творчостi О. Довженко постiйно звертається до
етноконцепт «могила». Митець упевнений, що за законами природи все
з’являється з-пiд землi, живе i врештi-решт iде в ту ж землю, в могилу.
Разом iз тим люди не зникають безслiдно, вони обов’язково залишають
по собi слiд, спадок, пам’ять. Ми постiйно вiдчуваємо наших пращурiв,
вони живуть у нас, звертаються до нащадкiв своїх, застерiгають їх вiд
помилок. Особливо вiдчутний цей зв’язок на могилах.
Заглядаючи в «могили», тобто у своє минуле, свою iсторiю, ми
можемо зрозумiти, хто ми. Рядки довженкiвських творiв ряснiють
цим символом, вони сповненi картин спiлкування живих iз мертвими.
Так, персонаж кiноповiстi «Земля» Григорiй ходив на могилу до
свого товариша, щоб згадати минуле, подумати про сучасне, i
врештi-решт «удостоївся тишi поряд свого побратима» [1, с. 135]. В
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оповiданнi «Тризна» митець заводить розмову про те, що перебування
на могилках — це особливий момент: на могилках найсильнiше
вiдчувається безсмертя народу, тому селяни збираються на кладовищi,
поминають загиблих. Автор констатує: «Життя тодi тихо панує
над небуттям» [1, с. 319]. Олеся з оповiдання «Незабутнє» не
пiшла за коханим Василем у далекi краї, бо вiдчувала нерозривний
зв’язок iз землею, хатою i «дорогими могилами батькiв» [1, с. 105].
Звертаючись до етнокультурного концепту «могила», автор намагався
продемонструвати взаємозв’язок часiв, рiзних епох.
Концепт «Україна» репрезентовано письменником передусiм через
трагiчнi жiночi образи, якi уособлюють страждання i бiль, горе i розпач
українського народу. Найяскравiше цей концепт розкрито у кiноповiстi
«Україна в огнi», яка у творчiй бiографiї О. Довженка посiдає осiбне
мiсце i є одним iз найкращих його творiв.
26 листопада 1943 року у своєму «Щоденнику» митець зробив такий
запис: «Менi важко од свiдомостi, що “Україна в огнi” — це правда.
Прикрита i замкнена моя правда про народ i його лихо» [2, с. 412]. Через
те, що весь твiр iз першого до останнього рядка пронизаний правдою,
його замовчували так довго. Тiльки 1966 року уперше кiноповiсть
було надруковано, але й пiсля такої довгої мовчанки у нiй було багато
цензурних купюр.
«Україна в огнi» — твiр про трагедiю українського народу. Сьогоднi
цiлком аргументовано українськi й закордоннi дослiдники стверджують,
що сталiнський режим був тоталiтарним, антинародним. Злочинне
нехтування долями тисяч людей призвело до численних трагедiй,
непоправних втрат, катастроф, смертей. Кiноповiсть «Україна в огнi»
була одним iз перших творiв, у якому на тлi смертельного двобою з
фашизмом принципово ставились проблеми гуманiзацiї суспiльства й
особистостi, заперечення вiйни.
Використання О. Довженком рiзноманiтних iнтертекстуальних
конструкцiй актуалiзує сюжети й деталi з творiв класикiв свiтової
лiтератури, проектує їх на зображувану дiйснiсть. Тим самим дає
можливiсть автору завуальовано висловлювати власнi судження з
приводу сучасних йому подiй i явищ. Митець прагне дати у своєму
творi не iсторичну довiдку про певнi подiї, а звертається до iсторiї,
прагнучи знайти причини трагедiї свого народу. Автор чiтко окреслює
проблему збереження iсторичної пам’ятi, що у його розумiннi є
запорукою безсмертя нацiї.
Висновки з дослiдження i перспективи подальших
пошукiв у даному науковому напрямку. Концептосфера
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лiтературної творчостi О. Довженка є надзвичайно рiзноманiтною
та полiсемантичною. Вона дозволяє нам простежити цiлiснiсть
нацiонального свiтогляду, що iснує у глибиннiй нацiонально-культурнiй
традицiї i всеохопностi нацiонального свiтоглядного мислення, зокрема
природно-астрального, господарського та родинного.
Пiдсумовуючи, варто зауважити, що за допомогою концептiв
нацiонального в творчостi О. Довженка репрезентується ментальнiсть
українського народу, його самобутнiсть та цiннiсть. Творча спадщина
митця — невичерпне джерело виховання в учнiвської молодi
нацiональної свiдомостi i патрiотизму. Перспективи подальших
дослiджень вбачаємо у детальному аналiзi особливостей iнтерпретацiї
етноконцептiв у творчостi О. Довженка та iнших українських
письменникiв, можливостi їх використання на уроках української
лiтератури i позакласнiй роботi з метою формування нацiональної
свiдомостi й патрiотизму учнiв.
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