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Передмова

Ця книга постала з шани і любові, з вдячної пам’яті та щирого захоплення учнів, 
друзів, послідовників і дослідників унікального явища в історії української культури, 
ім’я якому — Павло Вірський. Зараз, коли пройшло вже багато років після закінчення 
його життєвого шляху, постать ця не втратила свого значення для розвитку вітчиз-
няної хореографії і продовжує викликати величезний подив і щире захоплення силою 
свого таланту, енергією і наполегливістю втілення у танці сміливих новаторських ідей, 
здатністю запалювати колектив високим потягом до творчості, залишивши у пам’яті 
вдячних глядачів найвищі зразки хореографічного мистецтва, високо оцінені під час 
гастролей у різних країнах світу.

Друзі, учні, однодумці — всі, хто були поряд з ним у ті непрості часи, хто щиро 
захоп лювався його талантом і, не шкодуючи сил, намагався втілити його задуми 
у життя, тепер, з відстані пройдених років, із вдячністю згадують шлях, осяяний світ-
лом натхненної творчості — свою молодість, красу і завзятість, ніжність і граціозність 
у створенні образів, тому що це був не просто хореографічний ансамбль — це був кон-
гломерат театру, балету, музики і навіть спортивних досягнень: танцюристи являли 
справжні, майже надприродні якості у спритності, стрибках, швидких темпах, несли 
своїм високим мистецтвом світло, радість, бадьорість і оптимізм.

Пам’ять про ці події, творчі здобутки і досягнення, далекі подорожі, яскраві 
гастролі, незабутні зустрічі збереглася у великій кількості світлин; відгуки з вдячністю 
і захопленням виступами ансамблю задокументовані у зібраних під час гастролей 
і ретельно збережених газетах, журналах, рекламних буклетах, афішах із програмою 
концертного виступу ансамблю в різних куточках світу.

Ідея створити на цьому матеріалі книгу спогадів про Павла Павловича і його 
ансамбль зароджувалась у думках багатьох людей, та найбільш ініціативними і послі-
довними виявилися Вернигор Юрій Васильович, на той час — соліст ансамблю, 
і Досенко Євген Іванович, який очолював оркестр після І. Іващенка. Вони стали авто-
рами ідеї, збирачами відповідного матеріалу й основними упорядниками книги.

Багато хто пізнає на цих фото себе і своїх друзів, а ті, хто тільки чув славетне 
ім’я Павла Вірського, зможуть більше дізнатися про нього, відчути яскравість цього 
таланту і його величезне значення в історії української культури, бодай трохи торкну-
тися творчої атмосфери репетицій, яскравих злетів натхнення під час виступів, які 
закінчувалися шаленими оплесками і вдячними відгуками глядачів.

На збережених до наших часів шпальтах іноземних газет і журналів надається 
інформація про ансамбль: його керівний склад, імена солістів, короткий опис танців, 
творчий шлях і особливості художньо-естетичного наповнення програм. Ці докумен-
тальні підтвердження успішних гастролей, яскравості та самобутності таланту видат-
ного балетмейстера Павла Вірського, викладені англійською, німецькою, французь-
кою, іспанською, польською та іншими мовами, значно збільшують цінність книги 
і надають можливість донести відомості про це славетне ім’я в різні частини світу.

Висловлюємо щиру подяку всім, хто з метою збереження пам’яті про видатного 
діяча української культури і створеного ним неперевершеного творчого колективу, 
ансамблю ім. П. Вірського, допомагав у виданні цієї книги.






