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Мар’ян Вєчисти – перший професор бального танцю міста Львова 

(Т. Шіт)
1
 

 

Наріжним каменем у мистецтві танцю міста Львова є постать Мар’яна 

Вєчисти, першого професора танцю нашого міста, який створив першу спілку 

хореографів у нашому краю та написав підручник з бального танцю 

«Танцювати може кожен». Також професор М. Вєчисти спричинився до 

розвитку та поширення бального танцю у багатьох країнах світу.  

На початку ХХ століття активно розвивається бальний танець у світі, 

зокрема, у місті Львові та на теренах Галичини. Створюються спілки 

хореографів, які ставлять за мету розвиток танцю загалом та в подальшому 

започатковують і проводять конкурси бального танцю у різних містах та 

країнах. Це сприяє виникненню успішних моделей діяльності хореографів, 

появі переможців різноманітних конкурсів виконавців бального танцю та їхніх 

учителів.  

На жаль, історія розвитку бального танцю у Галичині у довоєнний період 

свідомо замовчувалася в роки Радянського Союзу, і до сьогодні у цій темі 

залишається дуже багато білих плям.  

У праці досліджено творчий та мистецький шлях діяльності львів’янина 

Мар’яна Вєчисти, який плідно та успішно працював на території міста Львова 

на початку ХХ століття. 

Це наукове дослідження, яке частково розкриває розвиток бального 

танцю у довоєнному Львові та виводить місто Львів та Галичину у лідери 

популяризації та розвитку бального танцю у світі. Досягнення Мар’яна Вєчисти 

є настільки вагомими, що виокремлюють його з усіх діячів бального танцю. А 

перемоги учнів львівського хореографа в СРСР замовчували.  

На території сучасної України у місті Львові на початку ХХ століття 

яскравою творчою особистістю у танцювальному мистецтві був Мар’ян 

Вєчисти. Народився він у 1902 році в родині старого муляра та теслі з 

революційними поглядами у місті Львові, який вже на той час був 
                                                             
1 За матеріалами публікації: Шіт Т. Мар’ян Вєчисти – перший професор бального танцю міста 

Львова / Т. Шіт // Молодий вчений. – 2018. – № 9. – C. 12–15.  



танцювальним містом. У Касинах, Кінському, Міському, Офіцерському залах 

та у «Стрільниці», «Зірці», а також у галузевих професійних спілках танцювали 

багато та різноманітні танці: штаєра, польку, вальс, кадриль та яву.  

У цей час у Львові було близько десяти шкіл танцю, але всі вони були 

занадто дорогими для кишені Мар’яна, батько якого часто залишався без 

роботи через свої політичні погляди. Для хлопця, який марив танцями, 

залишалися тільки шкільні свята – єдине місце, де можна було навчитися 

танцювати. Його вроджений талант аналізу руху та спритність у відтворенні 

рухів надавали йому можливість вчитися самостійно, а танцювати краще, ніж 

синки заможних земляків, які брали приватні уроки танцю в найкращих школах 

того часу, таких як заклади Станіслава Фалішевскего, пані Верн де 

Лехенштайн, пана Яна Шпінетера чи дуже грубої пані Брись-Іраутовей. 

Життя ж молодого Мар’яна було не таким успішним, як його танець. 

Щоб заробити якісь гроші, він ночами працював кінооператором, а зранку вже 

стояв у чергах, щоб купити трохи картоплі для всієї родини. Потім ішов до 

Реальної школи. 

Перша світова війна завершилася і танцювальним шалом став танець 

шиммі – справжня радість життя. Як згадують тогочасні мешканці, які були 

знайомі з Мар’яном Вєчисти, ніхто не знав, як танцювати цей танець, тільки він 

завдяки вродженому таланту вмів танцювати цей танець правильно.  

У 1927 році до Львова дійшла мода на танець чарльстон. І знову джерела 

стверджують, що найкращим танцюристом чарльстону в місті був Мар’ян 

Вєчисти. Його виконання чарльстону мало бути по-справжньому прекрасним, 

бо захопило навіть дочку баронеси з дому Антоніни Верн де Лехенштайн і Яна 

Шпінетера Цецилію, яка танцювала з восьми років та згодом стала його 

дружиною. У подальшому Мар’ян отримував запрошення викладати танець від 

пані Брись Іраутовей. Отримана практика та явні успіхи в якості вчителя танців 

утвердили його в думці, що справою його життя є танець. 

У лютому 1929 року Мар’ян Вєчисти одружився з коханою Цецилією і як 

зять отримав роботу в школі танцю Верн де Лехенштайн і Шпінетера. 



Професійна спілка концесійних учителів танцю в Малопольщі 

1 листопада 1929 року екзаменувала Мар’яна Вєчисти та надала йому право 

навчати салонних танців.  

26 жовтня 1935 року Мар’ян Вєчисти успішно склав екзамени з 

хореографії, музики, педагогіки і сучасного танцю та став членом Міжнародної 

спілки хореографів з офісом у Парижі та отримав титул професора танцю. У 

тому ж році професор Вєчисти створив Спілку професійних учителів танцю 

Польщі з офісом у Львові.  

У травні 1945року Мар’ян Вєчисти з родиною переїхав до Кракова [5]. 

Після війни справу Мар’яна Вєчисти у Львові продовжив Вікентій 

Матвійович Рудчик [1]. 

У 1948 році учні Мар’яна Вєчисти в місті Карлові Вари взяли участь у 

чемпіонаті центральної Європи й отримали п’яте місце у фіналі.  

У 1956 році було створено Польський танцювальний клуб з офісом у 

Кракові, а вже в 1957 році під час «днів Кракова» [4]. Польський танцювальний 

клуб організував міжнародні змагання з танцю за участю пар зі Швеції, Бельгії, 

Німеччини, Фінляндії, Польщі. У подальшому організовано відбірковий 

конкурс на VI Всесвітній фестиваль молоді та студентів у Москві, а також було 

проведено змагання, на яких присвоювали танцювальні класи. Фестивальна 

комісія Міністерства культури та мистецтв відібрала чотири танцювальні пари 

для участі у фестивалі у Москві. У змаганнях з бального танцю під час 

фестивалю взяли участь одна пара з Англії, з Німецької Демократичної 

Республіки – 3 пари, з Данії – 4 пари, з Польщі – 4 пари, з Фінляндії – 2 пари, з 

Чехословаччини – 1 пара та з Радянського Союзу – 4 пари. Найповажніший 

московський педагог Юрій Євгенович Елінек (у той період займався в школі 

танцю при Будинку вчителя у Дехтяренко), який був присутній на цьому 

незабутньому видовищі, відзначив, що враження у присутніх було близьке до 

шокового. У цей час конкурсний танець у Москві робив тільки перші кроки.  

Причиною був довгий період, коли «західні танці», як чужі для 

радянської культури, були вигнані з нашого життя. Танго, фокстрот, повільний 

вальс забороняли викладати в школах танцю, виконувати на вечорах, навіть 



транслювати по радіо. Під час конкурсу глядачі вперше побачили виконання 

конкурсних танців на високому рівні. Особливо сильне враження справили 

показові виступи чемпіонів світу серед професіоналів з європейських танців – 

пари з Англії Гаррі Сміта та Дорін Кейзі.  

Вражало не тільки сучасне виконання, але і костюми партнерки: на кожен 

танець вона виходила у новому платті та перуці. Причому колір перуки 

відповідав кольору плаття: рожевий, бузковий, салатовий. Глядачі були в 

захваті та викликали їх знову і знову. Гаррі Сміт та Дорін Кейзі виступали не 

тільки в Колонному залі, але також на спеціально побудованому для концерту 

відкритому майданчику в Кремлі перед 18-тисячною аудиторією. Цей виступ 

було знято на плівку та показано по телебаченню. Шостого серпня проводився 

попередній перегляд, після якого вибула одна радянська пара. На наступний 

день було проведено відбіркові змагання четверть фіналу та півфіналу. З 

відбіркових турів до фіналу не потрапила жодна з радянських танцювальних 

пар, а фінал було з формовано з шести кращих пар. Величезний натовп 

бажаючих потрапити на заключний конкурс юрмився на вулиці Пушкіна в 

пошуках вільного квитка.  

Судді оцінювали виступи пар за 25-бальною системою. Тобто пара за 

танець могла отримати максимум 25 балів від кожного судді. По результатам 

змагань першими стали – Норман та Маріон Гранді (Англія). Польські пари 

привезли дві срібні медалі (Барбара та Артур Вієчисті), дві бронзові медалі 

(Кристина Ринкевіч і Здзіслав Шафран), а також відзнаку за показ танцювальної 

композиції на чотири пари (був це один із перших танцювальних формейшинів 

на континенті). Пари танцювали фокстрот, повільний вальс і аргентинське 

танго. Англійці були шоковані старомодними платтями з марлі радянських пар 

та відзначали, що «росіяни були старомодно вдягнені». Тоді в моді були 

недовгі плаття з дуже пишними спідницями. На таку нижню спідницю 

витрачалося до ста метрів тюльмаліну. Радянські пари не могли дозволити собі 

таку розкіш, тому партнерки мусіли вдовольнятися скромними нижніми 

спідницями з накрохмаленої марлі під довгими, наглухо закритими платтями. 



Хоча знали, в чому танцює Захід – такий стрій було спеціально пошито за 

вказівкою оргкомітету фестивалю [2]. 

У вересневому номері журналу «Ballroom Dancing Times» за 1957 рік 

з’явився матеріал «Місія в Москву», в якому родоначальники конкурсного 

танцю-англійці поділилися своїми враженнями від фестивалю. 

«Англійський стиль на Всесвітньому фестивалі» – такий його 

підзаголовок і… підсумок. «Росіяни можуть нас багато чому навчити, тільки не 

мистецтву фотографії та звичайно не мистецтву бального танцю». 

Цікаві також замальовки з життя учасників: «Спочатку нас поселили за 

містом (ВДНГ), в готелі для колгоспників, які відвідували столицю, умови 

проживання в якій були далекі від шикарних, а їжа жирна та нецікава». Але 

потім – готель «Україна» (ціна номера 10 фунтів в добу): мебльовані кімнати і 

особиста ванна, а також персональна машина та перекладач. Приємно здивував 

гостей оркестр Олега Лундстрема, який на той час повернувся з еміграції.  

Відзначивши велику цікавість до бального танцю, Гаррі Сміт сказав: «Ми 

могли допомогти російським танцюристам-любителям, але, на жаль, не мали 

такої можливості».  

Це був перший контакт польських пар із танцюристами Західної Європи, 

після якого польська влада почала прихильніше ставитися до розвитку бального 

танцю в країні. В лютому та березні 1958 року Мар’ян Вєчисти з групою 

педагогів з інших дисциплін: народні танці, історія танцю, методика навчання і 

організація праці також форми бального танцю провели навчання 46 осіб, яке 

закінчилось екзаменом. Під час курсу навчання в Кракові було організовано 

конкурс за участю 21 танцювальної пари. Дипломи вчителя бального танцю 

категорії С отримало 40 осіб, а професор Мар’ян Вєчисти в цьому році став 

президентом Польського танцювального клубу та створив секцію вчителів 

бального танцю та секцію любительських танцювальних пар. У 1958 році на 

польському ринку з’явилася перша книжка професора Мар’яна Вєчисти 

«Бальний танець» видавництва «Іскра». В 1959 році Міністерство культури і 

мистецтв Польщі скерувало Мар’яна Вєчисти на двомісячні навчальні курси до 

Англії. Під час перебування в Англії велику допомогу в навчанні надають 



Алекс Мур та віце-президент Королівської академії танцю Філіп Річардсон, 

який для професора відкрив двері всіх англійських шкіл танцю. З 30 жовтня по 

8 листопада 1959 року професор Мар’ян Вєчисти в місті Кракові на семінарі 

поділився з учителями танцю знаннями, отриманими в Англії. За заощаджені 

гроші з відрядження в Англію він купив матеріали на сукні та безоплатно 

передав польським танцюристкам. 

Мар’ян Вєчисти є автором підручника «Танцювати може кожен»» [3]. 

Створено перші інформаційно-навчальні бюлетені для вчителів танцю, 

які Мар’ян Вєчисти безоплатно редагував, щоб підняти рівень знань учителів 

танцю. 8–9 грудня 1977 року, під час першої Міжнародної наукової сесії, 

присвяченої 50-річчю професійної діяльності і 75-річчю від дня народження 

Мар’яна Вєчисти, у своїх рефератах учасники напишуть, зокрема інж. Мілян 

Стявніцкі: «з цього місця прагну від імені всіх танцюристів бального танцю 

Словаччини виразити найсердечнішу та найщирішу подяку професору Мар’яну 

Вєчисти за те, що допоміг в розвитку бального танцю в Словаччині і 

спричинився до наших сьогоднішніх результатів». Норвайша – кандидат 

медичних наук, професійний танцюрист і вчитель танцю з Каунаса: 

«Консультації які надав проф. Мар’ян Вєчисти під час міжнародного конкурсу 

в Таллінні в 1965 році мали величезний вплив на розвиток конкурсного танцю в 

Радянському Союзі». Професор Мар’ян Вєчисти також мав вплив на підтримку 

та розвиток бального танцю в Німецькій Демократичній Республіці. 

У 1964 році Польський танцювальний клуб налагодив контакти з 

Міжнародною Радою Бального Танцю (ISBD). В 1965 році Правління 

Польського Танцювального Клубу сприяло створенню при Центральній Раді 

Артистичного Любительського Руху у Міністерстві культури та мистецтв 4-

річних Студій танцювальних, які давали вищу професійну освіту. В 

подальшому створено Федерацію товариств та танцювальних клубів Польщі. 

Професор Мар’ян Вєчисти був викладачем Студій танцювальних, вів 

різного роду навчання для вчителів танцю та суддів, працював консультантом 

головних танцювальних пар Польщі, писав статті у різних виданнях, старався 

запрошувати до Польщі найкращих танцювальних експертів у галузі бального 



танцю. Як згадано вище в грудні 1977 року було організовано першу 

Міжнародну наукову сесію, присвячену бальному танцю, в якій взяли участь 

закордонні гості: Алекс Мур, Поль Дорм, Чесловас та Юрате Норвайші та 

Мілян Стявніцкі. 

У 1979 році під час навчань Мар’яна Вєчисти семінар проводили Ліндсі 

та Штефен Хіллєр, які також під час змагань виступили з показовим виступом. 

Мар’ян Вєчисти помер 16 січня 1986 року. Похорон відбувся 21 січня 

1986 року на Раковіцкім цвинтарі в Кракові. Для увіковічення пам’яті 

професора в річницю смерті організовано щорічний загальнопольський конкурс 

танцю в місті Кракові «Кубок професора Мар’яна Вєчисти». 

У грудні 1986 року Вальтер Лерд з Джулією Гібсон виконали остатню 

волю професора Мар’яна Вєчисти і приїхали до Польщі проводити навчання з 

бального танцю. 

Отже, постать та чин професора Мар’яна Вєчисти є безсумнівним 

прапором перемоги духу та таланту генія танцю зі Львова у ХХ столітті. Його 

подвижницька діяльність у розповсюдженні танцю у світі є прикладом для 

прийдешніх поколінь жертовної праці на царині мистецтва танцю. 
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Розкриття білих плям щодо питання початку розвитку бального танцю у 

місті Львові середини ХХ століття надають можливість зрозуміти основні етапи 

формування бальної хореографії в Україні, цьому також сприяє ознайомлення 

широкого кола науковців, громадськості з творчою та мистецькою діяльністю 

фундатора бальної хореографії в Західній Україні Вікентія Матвійовича 

Рудчика, з подіями, пов’язаними з проведенням першого міжміського 

конкурсу-концерту сучасного бального танцю «Ритми Львова» у 1972 році. 

Сьогодні недостатньо досліджено імена діячів хореографічного мистецтва 

в Україні та у світі, які сприяли розвитку бального танцю в різних країнах та 

регіонах і з історією розвитку аматорського бального танцю на Західній 

Україні. 

Після переїзду видатного польського діяча бального танцю Мар’яна 

Вєчистого зі Львова до Кракова, на території Західної України у місті Львові у 

ХХ столітті активно працював і творив Рудчик Вікентій Матвійович – перший 

знаменитий діяч у бальній хореографії нашого краю.  

Вікентій Матвійович Рудчик народився 4 лютого 1919 року у м. Москві 

(Росія), артист балету, викладач, засновник і вчитель перших танцюристів та 

керівників бальної та сучасної хореографії у місті Львові [6]. 

Виріс у сім’ї залізничника. Маючи п’ятнадцять років, захопився танцями. 

У 1934 році був зарахований на посаду артиста мімансу в театрі опери та балету 

у м. Києві. Упродовж 1935–1937 років навчався у студії при Київському театрі 

опери та балету, яка переросла в Київське хореографічне училище Міністерства 

культури УРСР (клас викладача Дельсон) та отримав кваліфікацію артиста 

балету (перший випуск Київського хореографічного училища) [2]. 

З 1936 по 1939 роки – артист балету Київського театру опери та балету, а 

в 1939 році продовжив свою мистецьку кар’єру артиста балету в Державному 

ансамблі народного танцю УРСР. У цьому ж році був рекрутований у 

Робітничу селянську червону армію та служив в Ансамблі пісні і танцю 

збройних сил України. Продовжив артистичну діяльність під час війни [3]. 
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У серпні 1944 року зарахований на посаду провідного соліста балету у 

Львівський академічний театр опери та балету, де працював до 1961 року [4]. 

 

Робив спробу у 1961 році переїхати до Росії у місто Астрахань, розпочав 

там працювати балетмейстером у ансамблі пісні і танцю «Модяна». Та все ж 

захоплення Україною перемогло і невдовзі хореограф повернувся. Тут він 

почав свою педагогічну діяльність, з 1963 по 1966 роки працював викладачем 

хореографії у Львівському культурно-освітньому технікумі. Викладав на курсі, 

де навчалися провідні діячі українського хореографічного мистецтва Едуард 

Бутинець та Олег Голдрич [1, с. 117–118]. Згодом перейшов працювати у 

спортивний інститут і з 1966 року по 1967 рік був викладачем кафедри 

гімнастики Львівського інституту фізичної культури. А вже з 1967 року – 

керівник танцювального колективу будинку культури заводу «Львівприлад». З 

1967 по 1970 роки – керівник сучасних танців у Будинку культури торгівлі 

(потрібно зазначити, що в 70 роках ХХ століття інколи сучасними танцями 

називали саме бальний танець. – Прим. ред.). З 1970 по 1973 роки – керівник 

ансамблю «Ритм» Будинку культури зв’язку. 

Вікентій Рудчик продовжив свою педагогічну діяльність, навчаючи 

студентів у Львівському музично-педагогічному училищі (на сьогоднішній 



день це факультет і коледж Львівського національного університету імені Івана 

Франка) у період з 1973 по 1979 роки. Тут він вів курс «Ритміки», що був 

важливою складовою у підготовці фахівців освітньої сфери. Після виходу на 

пенсію з 1981 по 1991 роки продовжував працювати у Будинку культури 

торгівлі як керівник гуртка ансамблю танцю [6]. 

Майстер танцю, який все своє життя присвятив хореографічному 

мистецтву, у 1978 році був нагороджений знаком Всесоюзної центральної ради 

профспілок «За досягнення в самодіяльному мистецтві». За працю на ниві 

мистецтва і навчання молоді нагороджений подяками, почесними грамотами, 

неодноразово був відзначений занесенням на дошку пошани. 

Потрібно наголосити, що Вікентій Рудчик володів великими 

організаторськими здібностями у часі тоталітарного режиму радянської 

ідеології йому вдалося у 1972 році організувати перший міжміський конкурс-

концерт сучасного бального танцю «Ритми Львова», який відбувся на високому 

мистецькому рівні. Офіційними організаторами цього дійства виступили 

Залізничний райком комсомолу та Будинок культури працівників зв’язку 

м. Львова. 

Це не тільки перший конкурс у Львові, а й велика мистецька подія. Сам 

конкурс відбувся під акомпанемент живого оркестру, розпочався він урочистим 

відкриттям та полонезом Огінського, який виконали львівські учасники та гості 

з Каунаса, Євпаторії, Кривого Рогу, Одеси, Івано-Франківська, Брянська. 

Вражає склад колегії журі, який очолила провідна солістка Львівського театру 

опери та балету, народна артистка Української РСР Наталія Володимирівна 

Слободян [4]. 

Конкурсна програма бального танцю складалася відповідно до правил, 

що в цей час діяли. У класі «Д» учасники виконували повільний вальс, 

віденський вальс, танго, ча-ча-ча, квікстеп, самбу. У класі «С», який передбачає 

вищу майстерність виконання, більшу складність елементів, до програми 

входили ще кубинська румба і повільний фокстрот [5, с. 50–100]. 

Оригінальним і незвичним для хореографічного конкурсу бального танцю 

було вибрано і місце проведення, а саме арена Львівського державного цирку. 



Протягом майже чотирьох годин глядачі не тільки спостерігали за змаганнями 

у майстерності, але й милувалися грацією, пластичністю, елегантністю, 

захоплювалися вмінням передати характер танцю, висловити його суть і 

показати її в рухах... Велика кількість учасників цього конкурсу згодом стали 

провідними спеціалістами бального, спортивно-бального танцю в Україні та 

світі, є засновниками провідних спортивно-танцювальних клубів та 

різноманітних організацій цього напряму.  

Конкурс-концерт завершився показовими виступами переможців. 

Повільний вальс виконала Львівська пара класу «Д» Наталя Колядинська та 

Ігор Доморадський, яка зайняла в цьому класі перше місце. За ними їх 

одноклубники Наталя Антошина і Богдан Муж. На третьому місці пара з 

Брянська Марина Ігнатова та Юрій Коструков. У класі «С» святкувала 

перемогу пара з Каунаса – студенти Каунаського політехнічного інституту 

Аделаїда Івашкене та Евальдас Івашка. На другому місці львів’яни Наталія 

Замиралова та Микола Кучеров, третіми були представники Євпаторії – Олена 

Миронова та Євген Прудов [6]. 

Завдяки творчо-педагогічній діяльності Вікентія Рудчика, Львів отримав 

свій хороший ансамбль сучасного бального танцю. На жаль, окрім 

шанувальників бального танцю, через барк реклами львів’яни про нього знали 

мало, що не завадило його учасникам достойно виступити на цьому конкурсі, і 

пари зі Львова високо оцінювали досвідчені спеціалісти бального танцю. 

В. М. Рудчик також був керівником ансамблю бального танцю «Ритм» при 

Будинку культури працівників зв’язку. З його слів: «Звичайно, господарям 

важко говорити про свою господу, та вже доведеться. Ми намагалися, дуже 

хотіли організувати наш конкурс якнайкраще. Адже він у нас був першим. 

Очевидно є якісь недоробки, які ліквідуємо в майбутніх конкурсах. Але всі 

задоволені й звідусіль чуємо слова подяки» [6]. 

Цікава думка і гостей з Прибалтики (на той час саме в республіках 

Прибалтики бальний танець був найкраще розвинутий на території колишнього 

Союзу. – Прим. ред.) Алінаускас Вітаутас, суддя конкурсу, представник 

Каунаса, зазначав: «Я сам частенько займаюся організацією таких конкурсів. 



Очевидно тому й помічаємо все, до найменших деталей. Загальне враження – 

радісне й хороше. Ми, прибалтійці, дуже раді, що з нами консультуються і 

охоче запрошують на такі конкурси. Із задоволенням підтримаємо це 

починання та допоможемо. Бачу ріст майстерності ваших пар (з України та 

Львова в тому числі. – Прим. ред.). Перспективні пари № 9 класу “Д” Наталія 

Колядинська і Ігор Доморадський, а також № 24 класу “С” Наталія Замиралова 

і Микола Кучеров». 

Олена Миронова і Євген Прудов, танцювальна пара з Євпаторії, 

зазначили, що конкурс був організований чудово, але зауважили, що з ними 

варта було б узгодити музику й організаторам подбати про кращий поміст для 

танців. 

Танцювальна пара з Каунаського політехнічного інституту – Аделаїда 

Івашкене та Евальдас Івашка – була вражена щиросердним піклуванням і 

відчували себе у Львові, як удома. Різні думки, різні побажання, різні враження, 

але з них все-таки можна зробити висновок: конкурс-концерт вдався. Це був 

перший дуже потрібний крок у вихованні смаків нашої молоді, у прищепленні 

гарного та естетичного.  

Варто зазначити, що В. М. Рудчика шанують численні учні, яких виховав 

великий учитель, серед яких видатні майстри хореографічного мистецтва: 

заслужений працівник культури України Олег Голдрич та заслужений діяч 

естрадного мистецтва України Едуард Бутинець; народний артист України 

Михайло Ваньовський; народна артистка України Ірина Мазур та Степан 

Мазур; заслужений працівник культури України Богдан Муж; заслужена діячка 

естрадного мистецтва України, керівник легендарного балету «Акверіас» 

Оксана Лань; талановитий балетмейстер заслужений артист естрадного 

мистецтва України Юрій Бондаренко; заслужений тренер України зі 

спортивних танців Святослав Влох – видатний діяч танцювального спорту 

України та зарубіжжя; відомі діячі спортивного бального танцю: Ольга Дацко 

та незабутній Маріан Дацко, Володимир Козак, Микола Кучеров, Олег 

Левицький, чемпіонка України серед професіоналів з латиноамериканського 



шоу Марічка Грегорійчук, виконавчий директор Західноукраїнської 

аудиторської компанії Петро Гупало та інші.   

Коли Вікентію Матвійовичу виповнилося 88 років, 8–9 травня 2007 року 

у Львові відбувся Відкритий чемпіонат Західної України зі спортивного 

бального танцю, в якому взяли участь 300 пар з різних міст України. Чемпіонат 

України проводило Українське товариство танцю. Окрім спортивної боротьби, 

Львівський чемпіонат вирізнявся особливою атмосферою. Чи не вперше 

організатори визначили номінантів турніру – людей, подвижницька діяльність 

яких на ниві танцювального спорту має вагомий внесок у розвиток цього виду 

спорту. Серед номінантів під оплески зали на сцену піднявся патріарх бального 

танцю Вікентій Матвійович Рудчик, який виховав чотири покоління 

танцюристів. Бентежна і хвилююча зустріч великого тренера, педагога, 

хореографа з учнями, які привезли на турнір свої пари, стала лейтмотивом 

відкритого чемпіонату. Грамоти і відзнаки були також вручені тренерам 

молодого покоління, меценатам. 

Вікентій Матвійович зі своєю дружиною проживав у Львові на гарній 

тихій вулиці, зберігаючи пам’ять у численних фотографіях та вирізках з газет 

про великі перемоги на ниві танцю та талановитих учнів, які продовжують 

справу маестро танцю. 

Помер В. М. Рудчик 20 січня 2017 року, похований у місті Львові. 

Істинно заслужений для хореографії нашої країни, патріарх-творець школи 

бального танцю у нашому регіоні Вікентій Матвійович Рудчик визнаний усіма 

фахівцями хореографічного мистецтва та танцювального спорту, але, на жаль, 

не відзначений українською державою.  

Незаперечний факт, що підтверджує існування бального танцю як колись, 

так і тепер, всупереч тому, що Львівщина була в складі Радянського союзу, і 

довший час контроль державних органів влади тяжів над репертуаром 

ансамблів танцю, диктував свої вимоги до програми конкурсу бального танцю, 

які відбувалися в нашому місті. Перший конкурс-концерт бального танцю 

відбувся за загальними діючими європейськими правилами у контексті змагань, 

які в той час відбувалися у світі. Під час конкурсу виконували танці 



міжнародної програми: повільний вальс, віденський вальс, танго, ча-ча-ча, 

квікстеп, самба, а у вищому класі виконували кубинську румбу і повільний 

фокстрот та інші. Суддя з Каунаса високо оцінив рівень проведення першого 

конкурсу бального танцю у Львові. Вплив танцювальних діячів з Прибалтики, 

зокрема м. Каунас, міста, з якого походила легендарна пара СРСР Юрате і 

Чесловас Норвайші, котрі навчалися в Англії, на організацію цього конкурсу у 

Львові був значним, завдяки плідній взаємодії організаторів Львівського 

конкурсу консультувались у спеціалістів танцю з Каунаса. В. М. Рудчик був 

тим центром розвитку бального танцю у нашому краї, який популяризував 

кращі європейські  та світові традиції танцювального руху.  
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