
19  січня  2012  року,  минуло  100  років  від  дня  народження  Тимофія 
Васильовича  Левчука  українського  кінорежисера,  педагога,  громадського 
діяча (19. І. 1912 с. Бистріївка – 14. ХІІ. 1998 м. Київ). Професор з 1970 р.,  
народний артист УРСР (1969), народний артист СРСР 1972 р. 

Народився  в  с.  Бистріївка  (нині  Ружинський  район  Житомирської 
області).  1934  р.  закінчив  Київський  кіноінститут  з  цього  ж  року  почав 
працювати  на  Київській  кіностудії  художніх  фільмів.  Учасник  Великої 
Вітчизняної  війни.  Після  закінчення  війни  повернувся  на  Київську 
кіностудію. Дебютував науково-популярною стрічкою «Зоря над Карпатами» 
(1949). Зняв документальні фільми «Київ» (1950), «М.В. Гоголь» (1951) та ін.
Екранізував  п’єси  О.  Корнійчука  «В  степах  України»  (1952),  «Калиновий 
гай» (1953). Поставив фільми «Полум’я гніву» (1955), «Іван Франко» (1956), 
«Киянка» (1-2 серії, 1958-59), «Нащадки» 3 серії, 1960), «Закон Антарктиди» 
(1963), «Два роки над прірвою» (1967), «Помилка Оноре де Бальзака» (1969), 
«Родина  Коцюбинських»  (1971),  «Довга  дорога  і  короткий  день»  (1972), 
«Дума  про  Ковпака»  (3  серії,  1974-78),  «Від  Бугу  до  Вісли»  (1980),  «Ми 
звинувачуємо»  (1985),  «І  в  звуках  пам'ять  відгукнеться»  (1986),  «Війна» 
(1989-90, 6 серій у співавторстві з Г. Коханом) та ін. 

Автор книг: «Люди і фільми» (1983), «Тому, що люблю» (1987), автор 
ряду статей, рецензій, відгуків.

Від 1960 р. викладав у Київському театральному інституті ім. Карпенка-
Карого. 1963-1987 рр. перший секретар правління Спілки кінематографістів 
України, від 1965 р. – секретар правління Спілки кінематографістів СРСР. 
Депутат ВР УРСР шостого і десятого скликань.

Лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка (1971; за кінострічку 
«Родина  Коцюбинських».  Нагороджений  двома  орденами  Леніна,  іншими 
орденами і медалями.

В  Центральному  державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва 
України зберігаються документи, пов’язані із життям та творчістю Тимофія 
Левчука.

Кінематографічною  творчість  режисера  представлена  у  фондах 
Київської кіностудії ім. О. Довженка, де зберігаються режисерські сценарії, 
розробки  Тимофія  Левчука  -  документального  фільму  «Гоголь»  (сценарій 
Ю. Яновського),  1951  (ф.  670,  оп.  2,  спр.  190);  «Киянка»  (сценарій 
І. Луковський),  1958  (ф. 670,  оп.  2,  спр.  1275);  режисерський  сценарій 
кінофільму «Гроза»,  1958 (ф. 670, оп. 2, спр. 1224); «Шельменко-денщик», 
1954 (ф.  670,  оп.  2,  спр.  546);  режисерський сценарій кінофільму «Богдан 
Хмельницький» у співавторстві з М. Крушельницьким, 1954 (ф. 1132, оп. 1, 
спр. 59).

Також  у  ЦДАМЛМ  України  зберігаються  авторські  тексти  Тимофія 
Левчука,  монографії,  статті,  відгуки.  Так  у  фонді  журналу  «Новини 
кіноекрану»  (ф. 735)  зберігаються  численні  статті  Тимофія  Левчука  на 
кінематографічну  тематику:  «Нові  обрії  кінотворчості»,  «На  древній  землі 



ацтеків»,  1972  (спр.  42);  «У  колі  польських  друзів»,  1973  (спр.  56); 
«Самобутній талант» (до 70-річчя І. Савченка), «На рівні вимог часу», 1976 
(спр. 91);  «Проблеми сучасної  кінорежисури»,  1977 (спр.  104);  «Розмаїтий 
екран»  (спр.  114);  «Від  Буга  до  Вісли»,  1979  (спр.  138).  Статті  Тимофія 
Левчука присвячені творчості О. Довженка: «Наш Довженко», 1964 (ф. 464, 
оп.  1,  спр.  12641);  «Художник-громадянин»,  1964 (ф.  690,  оп.  1,  спр.  26); 
«Зустрічі  з  Сашком  Довженком»  (ф.  690,  оп.  4,  спр.  174).  Інші  роботи 
Тимофія  Левчука:  монографія  «Люди і  фільми»,  1984 (ф.  631,  оп.  2,  спр. 
2814); спогади «Стрічка життя», 1985 (ф. 978, оп. 1, спр. 2322, 2323); нотатки 
кінорежисера  «Руку  на  творчу  дружбу»,  1968  (ф.  978,  оп.  1,  спр.  123); 
редакційне  заключення  Тимофія  Левчука  на  публіцистичні  збірки 
О. Михалевича  «Во  всю  силу  чудесности»,  «Громада  жизни»,  1974,  1981 
(ф. 1129, оп. 1, спр. 714); стаття «Талант человечности» про Н. Ужвій, 1983 
(ф. 1147, оп. 1, спр. 416).

Епістолярна спадщина представлена листом Тимофія Левчука до актора 
О. Гая, 27.V.1971 (ф. 163, оп. 1, спр. 16); та двома листами О. Михалевича до 
Тимофія Левчука, 1965, б/д (ф. 1129, оп. 1, спр. 270).

Документи, які можна віднести до біографії кінорежисера, зберігаються 
у фонді Комітету з Національної премії України ім. Тараса   Шевченка - це 
документи  на  висунення  Тимофія  Левчука  на  здобуття  Державної  премії 
УРСР  ім.  Т.Г.  Шевченка  за  фільм  «Помилка  Оноре  де  Бальзака»  (1969), 
(ф. 979, оп. 1, спр. 242, 251); і рішення про присудження Державної премії 
УРСР  ім.  Т.Г.  Шевченка  за  фільм  «Родина  Коцюбинських»  №  127  від  9 
березня 1971, (ф. 979, оп. 1, спр. 295).

Образотворчі  документи  представлені  груповими  фотографіями 
Тимофія Левчука  з  Ю.  Яновським,  1935  (ф.  17,  оп.  1,  спр.  234); 
Л. Смілянським, 1955, 1960-і (ф. 21, оп. 2, спр. 587, 641); С. Крижанівським 
(ф.  617,  оп.  1,  спр.  82);  Д.  Копицею (ф.  379,  оп.  1,  спр.  422).  Фотографії 
акторів в ролях з кінофільмів Тимофія Левчука: Є. Опалової в ролі матері 
Бальзака з фільму «Помилка Оноре де Бальзака», 1968 (ф. 489, оп. 1, спр. 12); 
Є. Пономаренка в ролі Верби з фільму «Калиновий гай», 1953 (ф. 1146, оп. 1, 
спр. 73); І. Миколайчука в ролі Левка з фільму «Помилка Оноре де Бальзака», 
1968 (ф. 1154, оп. 1, спр. 5).

Шановні  друзі,  якщо  Вас  зацікавили  документи,  пов’язані  з 
кінорежисером Тимофієм Левчуком, звертайтесь, будемо раді співпраці.


