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У цій статті досліджено життя і творчість видатного українського режисера науково-популярного кіно Григорія 

Тимофійовича Крикуна, його кінопедагогічну діяльність в кінофакультеті Київського державного інституту театрального 
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В этой статье исследовано жизнь и творчество выдающегося украинского режиссера научно-популярного кино 

Григория Тимофеевича Крикуна, его кинопедагогическую деятельность в кинофакультете Киевского государственного 
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Kariy. 

Keywords: Grigory Krikun, becoming of cinemaeducation in Ukraine, film director, cinemafaculty, scientific- popular cinema, 
workshop. 

 
Проблема, якій присвячується дослідження полягає в тому, що українським кінознавцями фактично не 

досліджувалося життя, творчість і кінопедагогічна діяльність одного з піонерів українського науково-популярного 
кінематографу Григорія Тимофійовича Крикуна (12.08.1906, с. Камишевате, Кіровоградської обл. – 28.05.1971, 
Київ), який уславився не лише своїми фільмами, але й був одним з перших педагогів, який виховував майстерню 
режисерів науково-популярного кіно на кінофакультеті Київського державного інституту театрального мистецтва 
ім. І.К. Карпенка-Карого. 

Виходячи з проблеми, ми визначимо мету дослідження: дослідити та проаналізувати сторінки життя, 
творчості і кінопедагогічної діяльності уславленого українського режисера науково-популярного і художнього 
фільмів, кінопедагога, члена Спілки кінематографістів України Г.Т. Крикуна. 

Актуальність цього дослідження зумовлена потребую вивчення творчої спадщини провідних українських 
митців, які з тих чи інших причин опинилися поза зоною уваги радянських кінознавців.  

Науковими завданнями цієї статті є дослідження життєвого і творчого шляху Т. Крикуна від студента 
кінорежисерського факультету Київського державного інституту кінематографії до провідного режисера науково-
популярного і художнього кіно; проаналізувати навчання Тимофія Крикуна в режисерській лабораторії 
О.П. Довженка при Київській кінофабриці; навести список науково-популярних фільмів, знятих митцем на 
Київській кіностудії науково-популярних фільмів; розповісти про три повнометражні художні фільми, зняті 
Г. Крикуном на Київській кіностудії художніх фільмів; реконструювати невідомі сторінки його педагогічної 
діяльності на кіно факультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого в першій майстерні режисерів науково-популярного 
кіно. 

У 1922–1924 рр. Григорій Крикун навчався на Вищих трьохрічних педагогічних курсах, після чого по 
відрядженню Наркомпроса направлений на навчання у Київський педагогічний технікум ім. Б. Грінченка, який у 
1926 р. закінчив. Молодий вчитель чотири роки викладав українську мову і літературу у школах Київської і 
Одеської областей, проте мріяв про кінематограф, а тому після організації у 1930 році в Києві кіноінституту пішов 
опановувати «найважливіше з мистецтв».  

Григорій Крикун з 1930 по 1934 рр. навчався у Київському державному інституті кінематографії (КДІК), був 
членом профбюро і відповідальним секретарем студентської багатотиражки «Кінокадри». 

Крикун познайомився з Олександром Петровичем Довженком у 1930 році, коли студенти КДІКу вирішили 
запросити митця викладати кінорежисуру.  

Під час зйомок «Івана» разом з своїми одногрупниками Олексієм Шопіним, Миколою Сасімом та ін. 
Григорій Крикун був практикантом, залученим на посаду асистента режисера О. Довженка. Як згадував один із 
студентів Григорій Григор’єв: «Скромний і вдумливий Крикун сподобався Довженкові, бо серйозно ставився до 
роботи, і швидко здобув собі авторитет у групі» [2]. 

Олександр Довженко в «Автобіографії» писав, що Григорій Крикун та інші студенти КДІКу, «що відбували 
практику в моїй групі («Іван»), вважалися в інституті довженківцями, тобто контрреволюціонерами в кіно. Я був 
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позбавлений можливості виховувати кадри. А в тому, що мене не запросили до Київського кіноінституту хоча б 
лектором, я вбачав небажання, щоб хто-небудь у мене вчився» [3]. 

Як зазначалося в розсекреченому документу із Галузевого державного архіву Служби Безпеки України (ГДА 
СБУ): «СТУДЕНТСТВО: ЛИСОГОРКО Ян, КРИКУН Григорій, ШЕРЕНЦ (ФЕРЕНЦ Теодозій – О.Б.), САСІМ 
Микола та інші, починають схилятись перед культом ДОВЖЕНКА, як божка української кінематографії... Вся 
робота… в кіноінституті спрямовується… з орієнтовною точкою на «єдиноправильний» метод в кінематографії – 
творчий метод О.П. ДОВЖЕНКА… Через творчий метод О.ДОВЖЕНКА вони намагаються спрямувати всю 
роботу українського кінематографічного процесу. Творчий метод О. ДОВЖЕНКА вони оголосили за орієнтовний, 
за домінантний метод доби, що в принципі суперечить політиці партії в ділянці мистецького літературного і 
взагалі культурного процесу» [1]. 

На початку 1933 року О.Довженко, рятуючись від ймовірного арешту, був вимушений  тікати до Росії. А 
студентів КДІКу, серед яких був і Григорій Крикун, після арешту свого нового художнього керівника Олександра 
Григоровича Гавронського, звернулися  в Московський державний інститут кінематографії до уславленого 
радянського кінорежисера-педагога Льва Володимировича Кулешова.  

Наприкінці 1933 року Лев Кулешов разом із своєю дружиною і помічницею Олександрою Хохловою 
приїздив у Київ, де прочитав студентам-кінорежисерам, серед яких був і Григорій Крикун, низку лекцій. 

На початку 1934 року Григорій Крикун разом з іншими випускниками режисерського факультету КДІКу 
їздив в спеціальну ознайомчу поїздку великими містами і кінофабриками Радянського Союзу, під час якої 
проходило ознайомлення з кращими творчими здобутками. Під час цієї поїздки Г. Крикун разом з іншими 
київськими студентами зустрічався у Московському державному інституті кінематографії з Л.В. Кулєшовим та в  
Московському будинку кіно з О.П. Довженком. 

У 1935–1938 Крикун був  учнем (режисером-лаборантом) режисерської лабораторії О. Довженка при 
Київській кінофабриці (РЛККФ). Довженко прискіпливо добирав учнів, ретельно вивчав їх, тому що головною 
особливістю педагогічного методу було, в першу чергу, знайти однодумців: «Я вважаю, що майстерня окремого 
майстра повинна будуватися на... єдності принципів майстра й учнів» [5].  

І той факт, що видатний український митець відразу обрав Григорія Крикуна говорить про те, що герой 
нашого дослідження мав чудовий творчий потенціал, який мав співзвучність довженківському. 

Режисерів-лаборантів приймали до штату студії, вони отримували зарплату; а також стояли в черзі на житло, 
яке будувала Київська кіностудія для своїх співробітників на вулиці Горького.  

Дивно те, що Григорія Крикуна, якого, не зважаючи на роботу в «Щорсі», забували називати в списках 
знімальної групи «Щорс». 

Режисер-лаборант Григорій Крикун паралельно із навчанням в режисерській лабораторії О. Довженка (1935-
1938) був офіційним аспірантом кафедри кінорежисури КДІКу (1935-1936) до моменту її розформування. 

Після арештів деяких режисерів-лаборантів майстерню О.П. Довженка було закрито, проте деякий час ще 
функціонувала. В 1938 році цей унікальний кінопедагогічний заклад поступово танув.  

Протягом всього життя Крикун вважав себе учнем О. Довженка, у всіх автобіографіях згадував про навчання 
у О. Довженка під час зйомок «Івана» та власну участь у РЛККФ.  

Г. Крикун спогадів про О. Довженка не залишив – можливо, їх заборонила друкувати Солнцева, яка не 
допускала оприлюднення розповідей колишніх студентів КДІКу та режисерів-лаборантів.  

Не виключено, що у часи опали Олександра Довженка Григорій Крикун просто боявся писати спогади про 
свого вчителя. Тим більш, що в біографії митця були затемнені місця, який нині здаються малозначними, проте в ті 
часи заставляли батьків не розказувати про своє життя дітям. Колишній учень Духовної Семінарії Григорій 
Тимофійович Крикун, у якого, за словами його онуки Олени Ярославівни Зоріної були репресовані батько і родичі, 
на відміну від багатьох кінематографістів, боявся їздити за кордон, оскільки радянських людей, які виїздили за 
кордон, КДБ ретельно перевіряв біографію. 

У 1935–1941 рр. Григорій Крикун був асистентом режисера  і режисером-постановником науково-
популярного і учбового фільму Київської кіностудії. Під час Великої Вітчизняної війни (1941–1944) Крикун був 
режисером  «Київучфільму», який був евакуйований до Ташкенту, за що був нагороджений медалями, серед яких 
«За доблесну працю під час Великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.». 

Після реевакуації «Київучфільму» на Україну Г.Т. Крикун у 1944–1953 рр. і 1960–1970 рр. працював 
режисером-постановником Київської студії науково-популярних фільмів. 

Григорій Тимофійович Крикун на Кіностудії художніх фільмів імені свого вчителя О. Довженка з 1953 по 
1960 роки зняв як режисер-постановник три художні фільми – «Над Черемошем» (1954), «Дівчина з маяку» (1956) 
та «Вогненний міст» (1958, у співавторстві з відомим українським  та російським актором, театральним 
режисером, Народним артистом СРСР (1951) Михайлом Федоровичем Романовим (16.10.1896, Санкт-Петербург – 
4.10.1963, Москва)  

У дебютному повнометражному художньому фільмі Григорія Крикуна «Над Черемошем» розповідалося про 
колективізації в гуцульському селі в перші післявоєнні роки. У політично доцільному на той час сценарії Михайла 
Стельмаха розповідалося про те, як західноукраїнським селянам складно відразу зрозуміти і прийняти 
колективізацію, тому що бійці УПА залякують і загрожують їх розправою, якщо вони стануть колгоспниками. 

У центрі другого повнометражного художнього фільму Крикуна «Дівчина з маяку» (1956) за повістю Олеся 
Гончаря «Нехай горить вогник», який був автором сценарію цієї стрічки, кохання доньки доглядача маяка боцмана 
Лелеки Марійка і молодого ловеласа – капітана катера, який доставляє на маленький острів пальне. 

У телефільмі-виставі за однойменною п'єсою Б. Ромашова «Вогненний міст» розповідається про родину 
московського адвоката Дубравіна. Коли на вулицях Москви йшли бої між юнкерами і червоногвардійцями, родина 
Дубравіних розкололася на два табори. Дочка Ірина стала на бік червоних, а син Геннадій опинився в штабі 
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Тимчасового уряду. 

Разом із загонами юнкерів Геннадій біжить на Україну, щоб з'єднатися петлюрівцями. Біля Конотопа загін 
Червоної гвардії під командуванням Хомутова розбиває загін поручика Дубравіна. Геннадій потрапляє в полон до 
червоних. Але йому удається бігти....Минає десять років. У будинку колишнього адвоката Дубравіна, як і багато 
років тому, святкують день народження Ксенії Михайлівни. Тут і Хомутів, нині директор крупного заводу під 
Москвою, і Ірина Дубравіна, його дружина. З еміграції з диверсійним завданням повертається Геннадій Дубравін. 
Колишній поручик намагається потрапити на завод Хомутова. Але на території заводу Дубравіна затримує 
колишній комісар Штанге. 

Ці фільми були професійно зроблені, проте не принесли Г.Т. Крикуну слави його іменитих вчителів 
О.П. Довженка і Л.В. Кулешова. Тим не менш, заслужене визнання і повагу Г.Т. Крикун заслужив як один із 
корифеїв українського науково-популярного кінематографу, знявши близько тридцяти н/п фільмів, серед яких: 
«Диспетчерська централізація» (1941), «Зчеплення вагонів» (1942), «Умови для вагонів» (1943), «Підготовка 
автомобіля до весняної експлуатації» (1945), «Більше товарів широкого вжитку», «Стаханівські методи в 
будівництві» (1947), «Полезахисні лісонасадження» (1950), «Українська РСР» (1951), «Амвросій Бучма» (1960), 
«Електронний майстер» (1961), «Автоматизація керування прокатними станами», «Марко Кропивницький» (1962), 
«Золоті зерна» (1963), «Партія і народ» (1964), «Слово про Ігоря Савченка» (1965) та інші. 

Крикун поєднував творчу роботу з педагогічною: 1965–1970 – керівник курсу режисерів науково-
популярного кіно КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого, викладав режисуру художнього фільму.  

До цієї майстерні входили: О.М. Бережной; В.М. Бабій;  Л.В. Борисова;  С.Є. Васюков; В.М. Гненний;  
Є.А. Гончаров;  К.М. Крайній; О.С. Лізунов;  М.М. Маценко; Ю.С. Некрасов; Л.І. Редькін; В.І. Соколовський;  
Л.М. Чаєвська; О.Г. Лисенко;  В.А. Костилєва;  Гранін; Новак; Шевчук Анатолій;  Додока [4]. 

В своїй педагогічній діяльності  на кінофакультеті КДІТМ художній керівник режисерської майстерні 
Г.Т. Крикун дотримувався принципів виховання молодих режисерів, які засвоїв на уроках О.П. Довженка, 
О.Й. Гавронського і Л.В. Кулешова. 

Висновки. На початку дослідження було визначено мету дослідження: дослідити та проаналізувати сторінки 
життя, творчості і кінопедагогічної діяльності уславленого українського режисера науково-популярного і 
художнього фільмів, кінопедагога, члена Спілки кінематографістів України Г.Т. Крикуна. Поставлена мета була 
досягнена.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені наукові завдання виконані: досліджено 
життєвий і творчий шлях Т. Крикуна від студента кінорежисерського факультету Київського державного інституту 
кінематографії до провідного режисера науково-популярного і художнього кіно; проаналізовано навчання Тимофія 
Крикуна в режисерській лабораторії О.П. Довженка при Київській кінофабриці; наведено список науково-
популярних фільмів, знятих митцем на Київській кіностудії науково-популярних фільмів; розказано про три 
повнометражні художні фільми, зняті Г.Крикуном на Київській кіностудії художніх фільмів; реконструйовано 
невідомі сторінки його педагогічної діяльності на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого в першій 
майстерні режисерів науково-популярного кіно. 

Тим не менш, перспективи наукових розвідок залишаються великими, оскільки питання кінопедагогічної 
діяльності Г.Т. Крикуна у першій майстерні режисерів науково-популярного кіно на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. 
Карпенка-Карого ще не достатньо вивчено, не прослідковано творче життя колишніх учнів Крикуна по цій 
майстерні. 
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