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В останні десятиліття висловлювання на тему національної ідентичності дедалі
частіше зустрічаються в літературознавчих розвідках та методичних розробках. Це
обумовлено тим, що національна ідентичність – необхідна складова розвитку
українського суспільства. Вирішення цього питання – запорука створення власної
національної держави. Категорія національного не є специфічною для України.
Вона притаманна будь-якому народові, що розбудовує свою державу. Для
українського народу, який упродовж багатьох століть не мав власної держави, ця
проблема болючою була завжди, а останнім часом вона тільки загострилася.
Національна ідентичність – поняття збірне, воно ґрунтується на таких категоріях,
як народ, нація, національна ментальність, національне відродження тощо; включає в
себе поняття національної ідеї та національної самосвідомості. Національна
ідентичність – це самовизначення особи в національному контексті, усвідомлення
власної причетності до певної нації та її системи цінностей: мови, релігії, етичних
норм, культурної спадщини тощо.
Складні обставини історії нашого народу були об'єктом досліджень не лише
істориків і філософів, як це буває зазвичай, а і втілилися у фольклорі та літературі.
Історіософські роздуми були притаманні низці праць українських письменниківмислителів, таких як М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко, Леся Українка.
У процесі становлення національної ідентичності література займає неабияке
місце. Адже літературні твори містять відомості про самобутність, історичну
індивідуальність народу й можуть стати невичерпним джерелом формування
правильної життєвої позиції, самоідентифікації особистості з певною мовою,
релігією, культурою тощо.
Кращим підручником у плані виховання в памолоді почуття національної
самосвідомості й патріотизму є духовна спадщина Олександра Довженка, що
характеризується своєрідним розумінням історії. Митець ставить питання: «Хто ми
як нація?». Щоб вирішити цю проблему, він пропонує розглядати історію як таку, що
існує тепер, а не лише ту, що є вже минулим людства. Тільки за такої умови, на
думку письменника, можна відчути себе творцем історії, а отже – часточкою нації.
У Довженковому «Щоденнику» можна віднайти чимало роздумів на історичну
тему. Безліч різних запозичень з української історії (переважно це ремінісценції)
містять його літературні твори, у яких виявляється активна життєва позиція автора.
Своєю творчістю письменник допомагав читачам усвідомити невичерпне багатство
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духовної сили народу, знайти відповіді на запитання, що стосуються його історії. До
історичного аспекту його творчості в тій чи іншій мірі зверталися дослідники
О. Бабишкін, Ю. Барабаш, М. Куценко, С. Плачинда, О. Підсуха, О. Поляруш,
І. Рачук, Р. Соболєв, Є. Сверстюк та ін. Дослідження історичних вимірів літературної
творчості Довженка набуває сьогодні особливої актуальності, адже в українському
літературознавстві ця проблема досі фундаментально не досліджувалася.
Мета нашої статті – дослідити форми реалізації інтертекстуальності
в
літературній творчості Олександра Довженка, визначити їх роль у процесі
формування національної ідентичності й виховання патріотизму.
Мета статті передбачає виконання завдань: проаналізувати корпус
інтертекстуальних виявів у літературних творах О. Довженка; дослідити роль
інтертекстуальних конструкцій у реалізації концептуального задуму митця.
Об’єктом дослідження є літературні твори та «Щоденник» О. Довженка,
предметом слугують форми реалізації інтертекстуальності.
Історичні вкраплення в літературних творах Довженка виконують вельми важливі
функції, у тому числі й такі, що пов’язані з проблемою консолідації українського
народу в боротьбі з німецькими загарбниками. Доброю ілюстрацією до цього є епізод
з «Повісті полум'яних літ». Мається на увазі урок історії у сьомому класі, на якому
вчителька у присутності німців на прикладі військових звитяг давньоруського князя
Святослава розповідає учням про героїчне минуле українського народу, акцентуючи
увагу на шляхетності легендарного полководця. «Благородний і простосердий
слов'янин, він завжди попереджав про свій похід: “Хочу йти на ви”», – наголошує
педагог [4, т. 2; 121].
У такий спосіб письменник намагається провести певні паралелі між українським
народом з його давніми шляхетними традиціями і німцями, що вдерлися на терени
України як варвари – без оголошення війни. Вельми важливу функцію відіграє тут
слово «слов'янин». Зрозуміло, що в умовах радянського тоталітарного режиму
Довженко не міг у цьому контексті вжити слово «українець». Про те, ким був за
походженням князь Святослав, добре зрозуміло зі слів: «Він виріс тут, де й ми» [4,
т. 2; 121].
Варто зауважити, що любов до України поєднується в Довженка з вірою в краще
майбутнє свого народу. Митець вірить, що український народ витримає всі
випробування, що випали на його долю, а відтак, спираючись на приклади з історії,
намагається підняти бойовий дух співвітчизників.
Звертаючись у своїй творчості до історичних подій і відомих постатей, Довженко
ніби перекидає місточок із сивої давнини в сучасність, закликає до боротьби з
ворогами, не шкодуючи свого життя, так, як це робили у свій час пращури на чолі зі
своїми уславленими полководцями, знайшовши достойний вихід у начебто
безвихідних ситуаціях. У кіноповісті «Повість полум'яних літ» Довженко
використовує парафразу з літопису «Повість минулих літ»: «Коли дев'ятсот сімдесят
другого року орди печенігів, керовані візантійцями, оточили його біля дніпровських
порогів і він побачив, що виходу ніби нема, він все-таки знайшов для себе й своєї
дружини вихід у битві. Коли всі були поранені, й мечі потупились, і смуток закликав
до втечі з поля битви, він сказав: «Воїни, не посоромимо землі Руської, поляжемо тут
кістьми. Мертві сорому не ймуть». Тоді відповіла йому дружина: «Князю, де ти
своєю накладеш головою…». – «Там і ми накладемо своїми!» – загомонів раптом
весь клас і замовк. Запала недобра тиша» [4, т. 2; 121].
Прикметно, що крім князя Святослава, Довженко незрідка згадує на сторінках
своїх творів чимало інших великих українців. Кожна нація має героїв, якими
пишаються нащадки, ставлять у приклад, наслідують їм. Вони живуть у пам'яті
народній, у билинах, легендах, переказах та піснях. Чимало таких звитяжців і в
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українському пантеоні. Про них митець пише: «Живуть у народній душі великі імена
Наливайка, Богдана Хмельницького, Богуна, Кривоноса, Трясила, Кармалюка і
кличуть до бою за свободу, за життя України, за славу» [4, т. 4; 22].
Особливе місце у цьому почесному списку належить Тарасові Шевченку, якого
він називає «батьком нації». Так, у статті «Душа народу неподоланна», згадуючи
Кобзаря, письменник зауважує: «Велика людина, якою пишається наш народ і наші
братські народи. Великий патріот українського народу і батько його поезії, його
доблесний геній, дорогий і близький кожному, хто любить свою Батьківщину, хто не
зраджує її, не продає, хто бореться за її життя і щастя. Великий безсмертний Кобзар
наш…» [4, т. 4; 22].
Шевченку довелося жити й творити в добу, коли Україна була майже повністю
зрусифікована. Писати українською мовою в той час було не престижно. Проте він
разом з І. Котляревським, Г. Квіткою-Основ’яненком, іншими тогочасними нашими
письменниками насмілився нагадати українцям, що вони українці, що не варто
соромитися рідної мови й культури, що українською мовою можна створювати
справжні літературні шедеври. І це попри всі ті репресії, які випали на його
багатостраждальну долю.
Століття потому вже сам Довженко потрапив у подібну ситуацію. Це були часи,
коли за прояв любові до свого народу досить легко можна було отримати ярлик
націоналіста з усіма відповідними наслідками. Автор кіноповісті «Україна в огні» все
це відчув на власній шкурі. Відтак паралелі поміж двома визначними митцями
очевидні.
Довженко розглядає передумови появи в суспільстві окремих негативізмів,
пояснює це особливостями історичної долі народу, намагається застерегти нащадків
від повторення помилок. Свідченням того є запис у «Щоденнику» від 14 квітня
1942 року: «Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї
країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контреволюційним, – це
Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися
дезертирам, як не в нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не в нас?» [5; 98]. У
кіноповісті «Україна в огні» митець продовжує свою думку: «І ніхто не став їм у
пригоді з славних прадідів історії, великих воїнів, бо не вчили їх історії» [4,
т. 2; 24]. У такий спосіб Довженко викриває злочинну політику правлячої
комуністичної верхівки, яка, жахаючись проростання в українському соціумі
паростків національної самосвідомості, забороняла українцям вивчати героїчне
минуле власного народу, а відтак виховувала не патріотів, готових зі зброєю в руках
захищати Вітчизну, а боягузів, зрадників і дизертирів.
Цю свою думку письменник продовжує розвивати в оповіданні з влучною назвою
«Відступник», де ставить звичайну людину у складні життєві обставини,
протиставляє її жостокому світу. «Горе тому, – зазначає автор, – хто по злобі,
мізерності, по нікчемності душі своєї піддається в фатальну хвилину слабодухості,
своїм низьким інстинктам і кине товаришів своїх і народ свій в ім'я мнимого
врятування особистого життя… Відвернеться від нього гнівна Вітчизна і забуде
його…» [2; 65].
Твір, що був написаний на початку 1942 року, відразу набув широкої
популярності серед військового й цивільного населення. Проте у повоєнні роки його
було піддано різкій критиці. Це можна пояснити тим, що в умовах, коли віпала
необхідність мобілізації народу на боротьбу з ворогом, ця тема у творчості одного з
найпопулярніших українських авторів знову стала смертельно небезпечною для
існування тоталітарного сталінського режиму.
Над проблемою зрадництва розмірковує Довженко і в багатьох інших своїх
творах, зокрема у кіноповісті «Україна в огні», де зображує синів Купріяна
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Хуторного, які стали поліцаями. «У грізну велику годину життя свого народу не
вистачило у них ні розуму, ні великості душі», – зауважує митець [4, т. 2; 24].
Розплата за злочин перед народом важка: один із них – Микола – став
батьковбивцею. У «Повісті полум'яних літ» письменник згадує ще одного
дезертира – Федора Курбацького. Характеристика, яку дає йому автор, нищивна:
«жорстокий і безвольний, бандит і грабіжник, підлий виконавець фашистських
наказів» [4, т. 2; 24].
У літературному спадку Довженка окреме місце відведено споконвічній трагічній
долі української жінки, що здавна була берегинею роду, уособленням спадковості
поколінь. Митець проводить історичну паралель між сучасною йому українкою і
давньоруською Ярославною, що вже багато віків в українському суспільстві
сприймається як символ справжньої жіночності: «А Олеся-Ярославна виплакала на
перелазі свою многосотлітню пісню» [2; 78].
Варто звернути увагу на те, що чи не найулюбленіше жіноче ім’я Довженка –
Олеся. Своїх героїнь на ім’я Олеся він наділяє кращими жіночими рисами, що беруть
свій початок від Ярославни зі «Слова про похід Ігорів». У такому контексті це ім’я
зустрічається в кіноповісті «Україна в огні» й оповіданні «Незабутнє». Мабуть, саме
тому, що його Олеся завжди кришталево чиста, письменник ставить її в ситуацію,
коли вона змушена відважитися на нечуваний у звичайних умовах вчинок – перед
загрозою бути згвалтованою ненависними ворогами дівчина пропонує свою дівочу
честь випадковому радянському солдатові, якого сприймає не як абстрактного
захисника Вітчизни, а як свого власного захисника. За таких обставин цей її вчинок
сприймається, по суті, як вияв вищої моральності. «Глибина інстинкту роду,
підсвідома мудрість, що з'являється на допомогу людині в грізні часи, коли розум
холоне і не встигає усвідомити небезпеку, і спитати нікого, і грізний час летить
лавиною згори» [2; 72], – виправдовує свою Олесю Довженко.
Іншим символом української жінки для Довженка є Шевченкова Катерина, яку він
ставить, з одного боку, на один щабель з Ярославною, а з іншого – порівнює з
трагічною долею своїх співвітчизниць, які опинилися в нелегких умовах Другої
світової війни. Подібні асоціації знаходимо в «Щоденнику», де митець пише «про
жінку, про матір, про сестру. Про нашу Ярославну, що плаче рано на зорі за нами.
Про Катерину, що плакала з Ярославною, про нашу геніальну українську хазяйку,
про господиню України» [3; 198].
У своїх літературних творах та кінострічках Довженко прагнув відтворити в
образах пращурів, «що давно пішли з життя, близькі сучасності й живі риси, показати
всю глибину їх внутрішнього світу» [4, т. 4; 118]. У статті «Тарас Бульба» він називає
український народ не інакше, як «безсмертний народ з його всеперемагаючим духом»
[4, т. 4; 118]. Письменник закликає своїх сучасників до героїзму, самовідданості,
порівнюючи їх з відомими історичними й літературними постатями: «Вилітайте,
бульбенки, богуни, щорси та боженки – один другого кращий, один другого
сильніший. Вилітайте, достойні діти доброго народу, щоб передалася слава ваша –
борців за братство народів – з роду в рід, на довгі віки» [4, т. 4; 21]. У такий спосіб
він уже вкотре намагається звернути увагу співвітчизників на їхнє славне історичне
миинуле, багатовікові традиції боронити Батьківщину від ворога.
У драмі «Потомки запорожців», кіноповісті «Щорс», кіносценарії «Тарас Бульба»
Довженко знову звертається до давноминулих трагічних сторінок вітчизняної історії,
розмірковує над причинами тяжких історичних випробувань українського народу,
застерігає його від повторення помилок через незнання власної історії.
Прикметно, що Довженко першим серед радянських письменників порушує у
своїй творчості проблему «маленької людини». Так, своїх співвітчизників,
пересічних українців, він ставив на один щабель з визначними постатями – офіційно
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визнаними творцями історії. Це було певним десонансом з тогочасною радянською
ідеологією, за якою пересічна людина була не більше, аніж маленький гвинтик у
гігінтському державному механізмі, який приводився в дію комуністичним
керівництвом. На думку митця, кожна людина, яка працює на користь своєї
Батьківщини, є частиною історії, її творцем. Він навіть вводить поняття «велична
мала людина». Під це поняття підпадають захисники Вітчизни, будівельники
електростанції, селяни, провінційна інтелігенція. У «Повісті полум’яних літ»
головним героєм війни постає непереможний народ у особі простого солдата Івана
Орлюка, а не вождь, як того вимагала тогочасна офіційна ідеологія. На превеликий
жаль, досить тривалий час ці прості люди жили в стані пригнічення, страху. Проте
письменник вірить у їх велич і силу, всепереможну віру, працьовитість, патріотизм.
У своїй літературній творчості Довженко, як уже йшлося, активно використовував
різноманітні історичні вкраплення. Не обходить він своєю увагою і різні образисимволи, зокрема образ-символ «могила». Подібно до М. Хвильового, який уважав,
що історичний шлях «починається десь у минулих віках і шкутильгає осінньою
елегією через шведські могили, через Сорочинський ярмарок і далі, аж до
Гофманської фантастики» [8; 123], митець впевнений, що за законами природи все
з'являється з-під землі, живе і врешті-решт іде в ту ж землю, в могилу. Разом із тим
люди не зникають безслідно, вони обов'язково залишають по собі слід, спадок,
пам'ять. Ми постійно відчуваємо наших пращурів, вони живуть у нас, звертаються до
нащадків своїх, застерігають їх від помилок. Особливо відчутний цей зв'язок на
могилах.
Заглядаючи в «могили», тобто у своє минуле, свою історію, ми можемо зрозуміти,
хто ми. Рядки довженківських творів рясніють цим символом, вони сповнені картин
спілкування живих з мертвими. Так, персонаж кіноповісті «Земля» Григорій ходив на
могилу до свого товариша, щоб згадати минуле, подумати про сучасне, і врешті-решт
«удостоївся тиші поряд свого побратима» [4, т. 1; 135]. В оповіданні «Тризна»
письменник заводить розмову про те, що перебування на могилках – це особливий
момент: на могилках найсильніше відчувається безсмертя народу, тому селяни
збираються на кладовищі, поминають загиблих. Автор констатує: «Життя тоді тихо
панує над небуттям» [4, т. 3; 319].
Мабуть, неспроста в кіноповісті «Україна в огні» є епізод на старому сільському
цвинтарі, куди бійці прийшли після бою. У такий спосіб автор хотів
продемонструвати взаємозв’язок часів, різних епох. «Безсмертя народу, – наголошує
він, – почувалося тут, на могилках, в отсій давній зміні людських поколінь. Тут
сиділа і лежала сама неначе історія» [4, т. 2; 105].
В оповіданні «На колючому дроті» зустрічаємо згадку про табір невільників, в
якому люди помирали від голоду. «Під осіннім холодним небом, – описує цю
жахливу сцену письменник, – табір здавався великим кладовищем розритих могил,
де лежали на дні живі небіжчики» [4, т. 3; 261]. Цей же символ згадується і в
оповіданні «Невідомий», де могила символізує пам'ять про людину – немає могили –
не було й людини: «Чи сиротина б затужила на мосту, побачивши могилу свого
батька, що врятував свій батальйон у світову війну» [4, т. 3; 329]. У цьому епізоді
відчуваються й особисті переживання автора, який не знав, де могила його батька,
що помер в окупованому німцями Києві.
За часів сталінського тоталітаризму любов до рідної землі не повинна була
виходити за вузькі межі радянського патріотизму. Довженко ж намагався здійснити
нездійсненне – зробити домінантною тему долі українського народу на війні, чим
свідомо наражався на різке невдоволення вождя й осуд офіційної критики. Як
зазначає А. Гуляк, цензура підмінить небезпечне слово «Україна» у Довженкових
творах «Перемога», «Україна в огні», «Щоденник», «Повість полум’яних літ» більш
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безпечним, спокійнішим «Батьківщина» або ж словосполученням «Радянська
Україна» [1; 18]. Ця літературна правка до певної міри знищила національнопатріотичний пафос його творів, надала їм більш нейтрального забарвлення.
Аналіз творчості О.Довженка переконливо свідчить про те, що всупереч офіційній
комуністичній ідеології однією з провідних у його літературному доробку є думка
про важливість вивчення співвітчизниками історії свого народу – невичерпного
джерела для виховання їхньої національної самосвідомості й патріотизму. Все це
свідчення того, що у своїй творчості письменник набагато випередив свій час. Відтак
його твори залишаються актуальними й сьогодні.
Перспективи досліджень у контексті окресленої проблеми вбачаємо у
подальшому дослідженні інтертекстуальних конструкцій у літературній творчості
О. Довженка.
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