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SYNOPSIS 
Різдвяна виставка 
23 грудня 2021 року в ефірі Українського радіо прозвучав репортаж з різдвяної виставки. Мешканці Києва 
тоді готувались до новорічних свят, і мало хто міг повірити, що всього за 2 місяці мирну столицю 
європейської держави будуть бомбити російські війська, а околиці Києва – Бородянка, Буча, Ірпінь – 
перетворяться на справжнє пекло. Однак тоді, у грудні Музей історії Києва запрошував до неймовірної 
мандрівки в минуле. У відтворених інтер’єрних куточках початку та середини ХХ-го сторіччя на гостей 
виставки чекали старовинні ялинкові прикраси із тендітного скла, ексклюзивні порцелянові ляльки, діди-
морози, подарунки під різдвяну ялинку, яким раділи діти більш ніж сто років тому, маскарадні костюми, 
унікальні вітальні листівки. Захоплення відвідувачів, зокрема, викликали листівки, намальовані 
українськими художниками, зокрема в еміграції. Серед експонатів, наданих київськими родинами, був 
Дід Мороз, схожий на українського козака. Видатний український живописець Григорій Світлицький 
зробив його власноруч у 1926-му році. На запису фоном чутно музику, яка лунала у виставкових залах – 
всесвітньо відомий „Щедрик“ українського композитора Миколи Леонтовича, який вже понад 100 років є 
однією з найпопулярніших різдвяних пісень, зокрема в англійській версії «Carol of the Bells». Напередодні 
нового 2022 року хтось мріяв вступити до університету і здобути бажану освіту, хтось — одружитись і 
тримати на руках новонароджену дитину, хтось малював в уяві майбутні подорожі світом. Але ніхто не 
думав про війну, яка непрохано увірвалась у кожну українську родину... Журналістка Українського радіо 
Катерина Шевцова передала у своєму репортажі атмосферу останніх безтурботних днів киян перед 
широкомасштабною війною. 
 

The Christmas Stories of Kyiv exhibition 

On December 23, 2021, Ukrainian radio broadcast a report from a Christmas exhibition. Anticipating Christmas 
and New Year’s Day, residents of Kyiv did not know that just two months later the peaceful capital of the 
European country would be bombed by the Russian army, and that its satellite towns of Borodianka, Bucha and 
Irpin would turn into an inferno. In December, the Museum of Kyiv History invited visitors to a fascinating 
journey to the past. In replicated interiors of the early and mid-20th century they could see old Christmas tree 
glass decorations, exclusive porcelain dolls, figurines of father Frost, gifts that children found under the 
Christmas tree more than a hundred years ago, masquerade costumes, and unique greeting cards. Visitors 
were fascinated by greeting cards painted by Ukrainian artists living abroad at the time. One of the exhibits 
contributed by Kyiv families was a figurine of Father Frost resembling a Ukrainian Cossack. The great Ukrainian 
artist Hryhoriy Svitlytsky made it with his own hands in 1926. In the background of the report listeners could 
hear the music being played in the exhibition halls, particularly Shchedryk by Ukrainian composer Mykola 
Leontovych. For more than a century its English version, Carol of the Bells, has been one of the most popular 
Christmas songs in the world. On the eve of New Year’s Day of 2022, Ukrainians made a wish: to enter a 
university, or get married, or have a baby, or travel abroad… No one knew that the war would break into their 
homes... The report by Kateryna Shevtsova, a Ukrainian Radio journalist, recalls the atmosphere of Kyiv’s last 
peaceful days before the full-scale war. 
 

Vánoční výstava 
Dne 23. prosince 2021 odvysílal ukrajinský rozhlas reportáž z vánoční výstavy. Obyvatelé Kyjeva se tehdy 
připravovali na novoroční svátky a málokdo tušil, že za pouhé dva měsíce bude mírumilovné hlavní město 
evropského státu bombardováno ruskými vojsky a předměstí Kyjeva - Borodjanka, Bucha, Irpin - se změní ve 
skutečné peklo. V prosinci však Muzeum historie Kyjeva pozvalo návštěvníky na fascinující cestu do minulosti. 
Ve zrekonstruovaných zákoutích z počátku a poloviny 20. století si návštěvníci výstavy mohli prohlédnout 
starodávné ozdoby na vánoční stromeček z křehkého skla, exkluzivní porcelánové panenky, Ježíšky, dárky pod 
vánoční stromeček, z nichž se děti těšily před více než sto lety, maškarní kostýmy, unikátní přáníčka. 
Návštěvníky zaujaly zejména pohlednice namalované ukrajinskými umělci, včetně těch exilových. Mezi 
exponáty, které poskytly kyjevské rodiny, byl i Santa Claus, který vypadá jako ukrajinský kozák. Významný 
ukrajinský malíř Hryhorij Svitlyckij ji vytvořil sám v roce 1926. . V pozadí reportáže mohli posluchači slyšet 
hudbu, která zněla ve výstavních sálech jako hudební doprovod.  Zejména světoznámá píseň "Ščedryk" 
ukrajinského skladatele Mykoly Leontovyče, která je již více než 100 let jednou z nejoblíbenějších vánočních 
písní, zejména v anglické verzi "Carol of the Bells". V předvečer nového roku 2022 někdo snil o vstupu na 
univerzitu a získání vytouženého vzdělání, někdo o svatbě a novorozeném dítěti, někdo ve své představivosti 
kreslil budoucí cesty po celém světě. Nikdo však nepomyslel na válku, která zasáhla každou ukrajinskou 
rodinu... Novinářka ukrajinského rozhlasu Kateryna Ševcová ve své reportáži přiblížila atmosféru posledních 
bezstarostných dnů Kyjeva před rozsáhlou válkou.  
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Original script 

Унікальні ретро-прикраси для ялинок, вітальні листівки, коробки з-під цукерок відомих 

кондитерів, дитячі маскарадні костюми, ексклюзивний Дід Мороз 1926 року, створений 

українським художником Григорієм Світлицьким - ці та інші експонати представлено на 

виставці “Різдвяні історії Києва”. Докладніше розкаже Катерина Шевцова. 

Кор.: Діди Морози і Снігуроньки, різдвяні листівки початку і середини минулого століття, 

ялинкові прикраси початку 20-го століття, які серед іншого, зроблені з Дрезденського картону, 

прикрашеного сріблом, вартість якого на той час була від 3 до 13-ти рублів, бальна сукня кінця 

19-го століття, листівки українців, які жили у еміграції, представлено на виставці, - розповіла 

директорка Музею історії міста Києва Тетяна Костенко.  

Костенко: На основі колекції музею історії міста Києва - це прикраси, це декор, інтер'єр і одяг — 

хотілося б показати як святкували, які були інтер’єри, які були ялинки, фото старовинні на стінах 

людей того часу. Тобто ми повністю відтворюємо традиції, які тоді були. 

 

Кор.: Виставка, це не лише понад 800 експонатів. Тут можна почути, як вітали один одного з 

новорічно-різдвяними святами, каже науковець музею Ольга Друг. 

Друг: Листівки, листування і вітання були настільки поширеними, що у 1900 році 230 тисяч киян 

отримали 600 тисяч привітальних листівок, а у штаті Київського поштамту було лише 40 чоловік, 

треба було усе рознести. Наняли ще волонтерів, і до 4 січня усі вітальні листівки були 

доставлені.  

Кор.: “Краще уявила собі як святкували зимові свята батьки, дідусь і бабуся”, -   каже Лариса 

Троїцька:  

Троїцька: Мені найбільше подобаються листівки 50-60-х років, де діти забавляються, є ялинка. 

Вони їдуть на санчатах, за ними Дід Мороз, ця купа снігу. Усе живе, експресивне. Подібні 

дарувала мені моя бабця.             

Кор.: Виставка  «Різдвяні історії Києва» триватиме до 19 січня 2022 року. 
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English script 

Christmas greeting cards and unique retro-decorations, brand chocolate boxes, children’s 

masquerade costumes, an exclusive Father Frost (Soviet-era analog of Santa) of 1926 made by 

Ukrainian artist Hryhoriy Svitlytsky – these and other objects are on display at the exhibition called 

Christmas Stories of Kyiv. Kateryna Shevtsova tells more: 

Cor.: “The exhibition shows figurines of Father Frost and Snowmaid, Christmas greeting cards of the 

early and mid-20th century, Christmas tree decorations of the early 20th century, some of which are 

made of Dresden cardboard decorated with silver, which was rather expensive at the time, a ball 

dress of the late 19th century, and greeting cards from Ukrainian emigrants,” says Tetiana Kostenko, 

director of the Museum of Kyiv History.  

Kostenko: With the decorations, decor, interior samples and costumes from the collection of the 

Museum of Kyiv History we would like to show how people used to celebrate Christmas, the interiors 

in which they celebrated, and old photographs of people that used to hang on walls in those times. 

This way we show a complete picture of the traditions of those times. 

Cor.: Olha Druh, the museum’s scientific expert, says that visitors can not only see more than 800 

exhibits, but also hear how people greeted each other on Christmas and New Year’s Day. 

Druh: Greeting cards and letters were so widespread that in 1900, 230,000 residents of Kyiv received 

a total of 600,000 greeting cards while the central post office only had 40 postmen who had to 

deliver them all. Volunteers were hired, and by January 4 all the greeting cards were delivered.  

 

Cor.: “It helped me imagine how my parents and grandparents celebrated winter holidays,” says 

Larysa Troyitska:  

Troyitska: Best of all I like greeting cards of the 1950s and ‘60s with the New Year tree, kids having 

fun, go tobogganing along with Father Frost, and heaps of snow. Everything is so vivid and 

expressive. I used to get such cards from my granny.             

Cor.: The exhibition Christmas Stories of Kyiv will be open till January 19, 2022. 
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