Повертаюсь в мелодії скрипки
15 квітня - 78 років від дня народження Петра Терпелюка,
музиканта, заслуженого артиста України, уродженця с.Шепарівці.

Петро Іванович Терпелюк народився 15
квітня 1941 року в с. Шепарівцях. Грати на
скрипці почав з семи років. Вчився в
музичній школі в Коломиї, в музучилищі,
закінчив Львівську державну консерваторію
ім. М. Лисенка (1969 р.). У 1965-1971рр. –
директор Косівської дитячої музичної
школи, у 1971-1977рр. – директор
Коломийської музичної школи № 1,
керівник оркестру «Гуцулія». Працював у
Івано-Франківському
педінституті,
на
посаді доцента, потім у Київському
педінституту ім. М. Драгоманова, завідував
кафедрою гри на музичних інструментах.
Майже
до
останнього
працював
професором кафедри інструмантальновиконавського мистецтва
Більш ніж
півстоліття Петро Терпелюк виконував народну музику. Вона стала його життям.
Саме він, як ніхто підняв гуцульську музику на найвищий щабель виконавської
майстерності. На Прикарпатті практично кожний сільський музика-скрипаль має
власну манеру гри. Петро Терпелюк завжди вважав своїми найкращими вчителями
народних музик. А сім’я, родина, сформувала його як музиканта, народознавця:
мама Ганна Терпелюк гарно ладкала, батько і його брати Микола, Дмитро,
Михайло були скрипалями. Дід був неперевершеним теленкарем. Існувала сімейна
музично-пісенна традиція. З восьми років Петро почав грати на забавах, хрестинах,
весіллях. Адже сім’ї треба було вижити. Мата овдовіла у 27 років, залишившись з
двома дітьми. Батько Іван загинув на війні у 1941р., Петрові тоді було лише три
місяці, а старшому братові Василеві – 8 років.
Не маючи статків, іноді й напівголодний малий Петро зразково вчився в
Коломийській музичній школі. Пізніше всю свою душу він вкладав у навчання
молодих артистів-музикантів.
Петро Терпелюк завжди був сповнений нових ідей, вмів поставити собі мету і
досягнути її. За час творчої діяльності створив чотири оркестри народної музики:

Косівський (1965р), Коломийський (1971р), Івано-Франківський (1977р.) і дитячий
оркестр «Гуцулятко» (1989 р.). Перші три отримали звання народних.
З 2003 року Петро Терпелюк розпочав багаточастинне видання збірника «Моя
Гуцулія».
Підтвердженням успіхів митця стало присвоєння йому почесного звання
«Народний артист України» і вручення обласної премії імені Дениса Січинського в
галузі музичного мистецтва.
Помер Петро Терпелюк 12 листопада 2012 року.
26 грудня 2018 року в с. Шепарівці відбулась знаменна подія – відкриття
меморіальної дошки, народному артисту України, скрипалю-віртуозу Петру
Терпелюку, ім’я якого добре відоме не тільки на Коломийщині та ІваноФранківщині, але й в Україні та далеко за її межами.
Доля кожної людини немов свіча. У когось свічі горять в’яло, димлять, а в таких
людей, як Петро Терпелюк, вони горять яскраво, своїм теплом і світлом
зігрівають все навколо. Невимовно гірко, коли така свіча гасне. Його талант і тепло
душі ще довго зігріватиме кожного, хто його знав, любив та був зачарований його
неперевершеною грою.
Народний артист України Петро Терпелюк прославив нашу писанкову
Коломийщину на цілий світ!
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