ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ ВАСИЛЬКО
Український театральний режисер, актор,
драматург, народний артист СРСР
Віхи життя і творчості
Василько Василь Степанович ( режисер, актор, педагог, театрознавець,
народний артист СРСР (з 1944). Засновник Державного музею театрального,
музичного та кіномистецтва УРСР у Києві (1924). Справжнє прізвище Миляєв, народився 7 квітня 1893р. в селі Бурти Черкаської області. Від 18
березня 1972 р., працював у м. Одеса.
Успіх В. Васильку принесла втілена ним на сцені театру «Березіль»
вистава М. Старицького «За двома зайцями» (1925). Він став одним з
найпопулярніших режисерів України, роботи якого відзначалися яскравою
театральною формою. Його запрошують художнім керівником до
новостворених українських театрів в Одесі, Харкові, Донецьку, Чернівцях.
Так, у Харківському Червонозаводському театрі В. Василько здійснив
постановку комедії-феєрії І. Кочерги «Марко в пеклі» (1929), яка мала
великий успіх. У Чернівецькому театрі режисер уперше здійснив
інсценізацію творів О. Кобилянської «Земля» та «У неділю рано зілля
копала…» (1955), які обійшли мало не всі театри України, були поставлені у
США та Канаді.
Автор праць: «Любов Павлівна Ліницька» (1957), «В. Ф. Левицький»
(1958), «Микола Садовський та його театр» (1962), «Фрагменти режисури»
(1967), «Театру віддане життя» (1984), «Інсценізація» (1987) та ін.

Щедрий на талант, В. Василько залюбки передавав свій досвід учням. В
його особі новітній український театр мав, після Леся Курбаса,
найяскравішого режисера-педагога.
"...Чого мене навчив Олександр Степанович Курбас? Перш за все —
бути САМИМ СОБОЮ! У всіх вчитися, але нікого не копіювати. До зустрічі
з Курбасом я вчився у наших корифеїв і, правду кажучи, «чесно» наслідував
їх. Після школи Курбаса у процесі творчості я уже не згадував, як би той чи
інший епізод зіграв Садовський або Саксаганський. Я свідомо уникав
копіювання. Курбас своєчасно застеріг мене від епігонства, від
переспівування чужих досягнень, від кволості творчої думки. Лесь
Степанович навчив мене творити самостійно!" - Із статті Василя Василька.
З 1943 по 1948 рік працював художнім керівником у Чернівецькому
музично-драматичному театрі. Також обіймав посаду директора. На його
честь на Театральні площі Чернівців на Алеї слави встановлено зірку.
Нагороджений двома орденами, а також медалями.Пішов з життя 18
березня 1972 року в Одесі. Похований на 2-му Християнському кладовищі.
Його друга дружина Юлія Миколаївна Розумовська сама придумала, яким
буде пам'ятник на могилі Василя Степановича і не чекаючи допомоги від
влади на свій кошт його встановила.Надпис «Від дружини», театральні
маски, які плачуть, стали образом скорботи, яка оселилась в її серці
назавжди. Через роки поруч з видатним режисером поховали і його кохану
дружину.
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