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23 вересня 2018 року в
Краматорську під час святкування 150-річчя утворення міста
було відкрито мурал, присвячений легендарному актору та
режисеру, видатному краматорчанину
Леоніду
Бикову.
«Житимемо!», – ці слова написані на муралі. І ми житимемо,
шануватимемо його пам'ять і
приноситимемо квіти, адже
скільки б не намагалися нам
розповісти байки про його
прихильність до «порад», він
був справжнім українцем і
пишався цим.

Леонід Биков
(до дня пам’яті
українського актора, режисера,
сценариста)
12. 12. 1928 – 11. 04. 1979

Київ, 2022

Біографічні дані
1928 року народився Леонід Биков,
український актор театру і кіно, кінорежисер,
сценарист. Після 8-го класу вступив до
Криворізького льотного училища, але через
місяць був відрахований, оскільки додав собі
зайвий рік. Після
закінчення середньої
школи 1947 року вступив до Харківського
театрального інституту. Ще студентомдипломантом був запрошений особисто
режисером
М.
Крушельницьким
до
Харківського українського драматичного
театру ім. Т. Шевченка.
Всенародне
визнання й любов принесли Бикову
кінофільми про Другу світову війну – «В бій
ідуть лише «старики» (1974) і «Ати-бати,
йшли солдати» (1977), за які він отримав
Державну премію СРСР як режисер і актор
(ролі капітана Титаренка і старшини
Святкіна). Кінофільм «В бій ідуть...» отримав
також премії кінофестивалю в Москві і
Міжнародного кінофестивалю в Карлових
Варах. Всього Биков зіграв у кіно близько 20
ролей, написав кілька сценаріїв. Мистецтво
Бикова відзначалося ліризмом, м'яким
гумором, гуманізмом та добротою; його
героями були люди душевно тонкі,
інтелігентні, мужні й принципові. Лауреат
Державної премії імені Т. Шевченка (1977),
Народний артист УРСР (1974). Загинув 11
квітня в автокатастрофі на сороковому
кілометрі траси Іванків–Київ. Кінорежисер
Л. Осика відмовився закінчити фільм
«Прибулець», над яким почав працювати
Биков за власним сценарієм (1979), і
натомість зняв кінофільм про славетного
актора, «...якого любили всі» (1982). 1994
року ім'я Бикова отримала мала планета,
відкрита 1973 астрономом Л. Черних у
Кримській астрофізичній обсерваторії. 1996
року опубліковано книгу спогадів про Бикова
під назвою «Будемо жити!».
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