Великий син України
Олександр Петрович Довженко!
Кому не відоме це славне ім’я
сьогодні. Письменник і кінорежисер,
художник і політик, великий патріот
свого народу і син свого часу.
Народжений Україною, палко люблячи
і щиро несучи її в своєму серці, він був
грубо позбавлений не лише права жити
і працювати на рідній землі, а й
оспівувати і возвеличувати її в своїх
творах. Та, попри все, світ побачив
геніальні
фільми
«Звенигора»,
«Арсенал»,
«Земля»,
«Зачарована
Десна», «Поема про море»…, центральною фігурою яких був український народ з його щирим і
відкритим відчуттям справедливості, величезною любов’ю до рідної землі й надзвичайним
розумінням рідної природи. Міська літературна вітальня «Поет екрана і слова», присвячена 125
– річчю від дня народження Олександра Довженка, була проведена в ЗЗСО № 4. Ведучими
міського свята були Ілона Осадчук, вчитель української мови та літератури та Ольга Гарькава,
бібліотекар ЗЗСО № 1. Виставку книг великого митця підготувала бібліотекар ЗЗСО № 4
Т.М.Чайкіна. Присутніми були учні 11 класів (з метою підготовки до ЗНО), вчителі української
мови та літератури, шкільні бібліотекарі. До вітальні готувалися всі заклади освіти міста : пісня
“Зачарована Десна” у виконанні учениці ЗЗСО № 1 Стецюк Вероніки ; улюблена пісня матері
Довженка “Ой, горе тій чайці” у виконанні учениці ЗЗСО № 3 Пішти Вікторії ; композиція
улюбленої народної пісні О.Довженка “Брати мої…” у виконанні учнів ЗЗСО № 4; інсценізація
уривку з оповідання «Мати» у виконанні учнів ЗЗСО № 5; хореографічна композиція за твором
«Поема про море» у виконанні учнів НВК «Гімназія»; читання авторських поезій : «Син країни»
у виконанні Новік Дар’ї та «Довженко – це не просто так людина» у виконанні Паламарчук
Лідії - учениць ЗЗСО № 6 ; монолог Олександра Довженка про Каховку у виконанні учня
СЗЗСО № 2 Ярослава Хоменка.
Олександр Довженко і Каховка – окрема яскрава сторінка як в історії міста так і в творчій
біографії видатного кінорежисера. «Я люблю Каховку…«Каховка – батьківщина мого серця... Я
– каховчанин» – ці слова Олександра Довженка своєрідний епіграф до плідного, насиченого
новими враженнями і творчими задумами періоду його перебування на всенародній будові.
Його надихали енергійні, життєрадісні будівники, що з’їхалися сюди з усієї тодішньої країни.
Каховка була його любов’ю. Він любив її молодість, будівничу енергію.
За своє творче життя О.Довженко
поставив 14 ігрових і документальних
фільмів, написав 15 літературних
сценаріїв і кіноповістей, дві п’єси,
автобіографічну повість, понад 20
оповідань і новел, ряд публіцистичних
статей і теоретичних праць.
Довженко – це ціла епоха в
кіномистецтві, це невичерпне джерело
натхнення для багатьох поколінь
художників. Він був людиною, яка стала
окрасою своєї доби, свого народу.
Творчість
Довженка…
гімн
українському народу, яка спрямована
возвеличити людину.

