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ЗАСНУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКОГО 
КІНОРЕЖИСЕРА ТА СЦЕНАРИСТА ВОЛОДИМИРА 
ДЕНИСЕНКА (3 ЛИСТОПАДА 2015 року, м. КИЇВ)

3 листопада 2015 року в примі-
щенні Центрального державного 
архіву-музею літератури і мисте-
цтва України відбувся урочистий 
захід, присвячений передачі на 
державне зберігання документів 
українського кінорежисера, сце-
нариста, педагога, актора, народ-
ного артиста УРСР, лауреата Дер-
жавної премії УРСР імені Тараса 
Шевченка Володимира Терентійо-
вича Денисенка. Організаторами 
події виступили Державна архівна 
служба України, Спілка архівістів 
України та Центральний держав-
ний архів-музей літератури і мис-
тецтва України (далі – ЦДАМЛМ 
України). 

Син Володимира Терентійо-
вича, відомий український драматург, сценарист, актор, режисер, автор 
теле- і радіопередач, заслужений діяч мистецтв України, член Спіл-
ки кінематографістів України та Асоціації українських письменників 
Олександр Денисенко разом зі своєю дружиною Тетяною Лютою по-
дарували ЦДАМЛМ України творчі документи батька, його світлини, 
а також різні документи родини, зокрема, матері – відомої акторки На-
талії Наум. Усього на зберігання в архів-музей було передано 903 ар-
хівних документи і 20 друкованих видань. Під час зустрічі для огляду  
була представлена архівна виставка, на якій були експоновані передані 
сценарії кінофільмів Володимира Денисенка, його родинні фотографії, 
листування та інші документи, що стануть основою особового фонду. 

Під час заходу Олександр Денисенко розповів про творчий шлях 
батька, досвід співпраці з видатними митцями ХХ століття. Потім від-
булося вільне спілкування з публікою. Розповідь сина митця доповнив 
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показ документального фільму 
“Денисія. Світи Володимира Де-
нисенка” (автор стрічки – Олек-
сандр Денисенко). Автор так 
прокоментував свій фільм: “Як 
зароджується кіноісторія, як ви-
никає сюжет і звідки беруться 
у сценариста його герої – про це 
розповідає фільм “Денисія. Світи 
Володимира Денисенка”. У кар-
тині розкриваються складні пери-
петії долі Денисенка, у минулому 
політв’язня сталінських таборів, 
який після звільнення з ув’язнення 
творив тепер уже класичні фільми 
українського кіно: “Сон” (1964 
р.), “Совість” (1968 р.), “На Ки-
ївському напрямку” (1967 р.) та 
інші, так і не отримавши офіцій-
ної реабілітації. Це історія ще й 
про те, яку ціну має заплатити художник, щоб залишатися чесним у 
своїй творчості”.

У вітальному слові від іме-
ні голови Державної архівної 
служби Т. І. Баранової були пе-
редані вітання всім, хто розуміє 
важливість цієї події та прозву-
чала підтримка проекту “Мис-
тецькі зустрічі в архіві-музеї”, 
у рамках якого можна не лише 
побачити архівні документи, а 
й відчути радість живого спіл-
кування з фондоутворювачами 
та їх нащадками: “Сьогодні все 
це важливо, як ніколи! Саме під 
час таких заходів можна пере-
свідчитися, що українські архіви 
– відкриті, доступні, мають ве-
личезне бажання співпрацювати 
з тими, хто творить Національ-
ний архівний фонд, й широки-
ми колами громадськості. Адже 
архіви (а мистецькі архіви – осо-

Дружина В. Т. Денисенка, 
народна артистка УРСР Наталія Наум.

Ескіз Володимира Денисенка до сценарію 
Камінний господар.
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Автобіографія В. Т. Денисенка.
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Рукопис В. Т. Денисенка.
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Вітальне слово директора ЦДАМЛМ України О. В. Чижової.

Директор ЦДАМЛМ України О. В. Чижова і син Володимира Денисенка Олександр 
підписують акт дарування документів.
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Диплом лауреата Шевченківської премії.

бливо!) – це основа тяглості, спадкоємності нашої культури, запорука 
успішного державотворення”. Важливість події відзначили у своїх ви-
ступах голова Спілки архівістів України, доктор історичних наук, про-
фесор Микола Щербак, директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова, 
заслужена артистка УРСР, акторка та театральний педагог Валентина 
Зимня, кінорежисер та сценарист, учень Володимира Денисенка Олег 
Чорний, композитор Георгій Черненко та ін.

Загалом фільмографія режисера налічує понад 15 кінострічок. 
Останнім його фільмом  став “Високий перевал”, за який  йому при-
своєно звання лауреата премії імені О. П. Довженка.. Як непересічна 
творча особистість, Володимир Терентійович планував роботу на бага-
то творчих років вперед , про що свідчать матеріали, передані до архі-
ву. Безперечно, саме ці документи стануть джерелом для дослідження 
творчості Володимира Денисенка, пошуку рецептів таланту та працез-
датності відомого українця. 


