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після анексії Криму, закласти фундамент патріотичного виховання молоді, 

яка сприйматиме Східну війну у своїй історії вже не за схемами Росії чи 

СРСР. 
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КОМПОЗИТОР ТА ГРОМАДСЬКІЙ ДІЯЧ 

 

Олександр Білаш – автор майже 400 пісень, частина яких давно 

вважається народними. Це класик української пісні, видатний композитор, 

народний артист СРСР, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка, 

лауреат Державної премії імені В. Вернадського, Герой України, кавалер 

ордена Миколая Чудотворця, Голова Київської спілки композиторів, 

громадський та мистецький діяч.  

Дослідження творчості саме Олександра Білаша є досить актуальним, 

оскільки вона отримала «всесоюзне» і, що найголовніше, всенародне 

визнання. Особливо важливе воно для його земляків – жителів селища 

Градизьк. Тут дуже поважають видатного композитора: його дім зберігся як 

музей, пам’ятник та цитати з творів видатного діяча прикрашають центр 

селища, а місцева гімназія носить його ім’я, в ній розташований літературно-

меморіальний музей імені Олександра Білаша з історичними документами, 

музичними інструментами та іншими пам’ятками. Отже, дослідження 

творчості Олександра Білаша є дуже актуальною темою, адже він не просто 

земляк однієї з авторок доповіді, а його творчість дуже близька нам за своїм 

змістом. 

На жаль, серед праць, присвячених його життю та творчості, 

переважають популярні та музикознавчі, а історичних бракує. Тож дана 

доповідь покликана хоча б частково заповнити цю прогалину. При підготовці 
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доповіді були використані роботи Б.Олійника, Д.Павличка, М.Ткача, 

І.Сікорської, та ін. Як джерела застосовувалися спогади Л.Білаш-Остапенко 

та О. Білаш, а також матеріали літературно-меморіального музею імені 

Олександра Білаша  

О. Білаш народився 6 березня 1931 р. в селищі Градизьк на Полтавщині 

та провів тут все дитинство, але в 17 років був вимушений переїхати до 

Полтави, а потім і до Києва, з метою здобуття освіти. Помер 6 травня 2003 р. 

в Києві. Похований на Байковому кладовищі. Патріотичність О.Білаша та 

його сім’ї та викликає повагу до нього, не тільки, як до видатної постаті 

української культури, а і як до людини. Митець мав величезний 

композиторський талант, в чому можна упевнитись прослухавши його твори: 

«Два кольори», “Ясени”, “Сніг на зеленому листі”, які стали гордістю 

української музики. Разом із тим, він був активним громадським діячем, 

головою Київської спілки композиторів, головою та членом журі різних 

конкурсів та фестивалів – в Україні та за міжнародних; віце-президентом 

болгарсько-радянського клубу творчої молоді, головою Полтавського 

земляцтва. Активно підтримував творчі зв'язки з Білоруссю та іншими 

країнами. 

Отже, Олександр Білаш – композитор, громадський та мистецький діяч, 

багатогранна постать української культури другої половини ХХ ст. Його 

творчий доробок складають твори різних жанрів, які збагатили музичну 

культуру України другої половини ХХ ст. Поруч із видатними майстрами 

музичного мистецтва О. Білаш створив ряд творів, які не були дослідженні 

науковцями, але стали відомі широким масам суспільства. Тож творчість та 

діяльність такої великої людини недостатньо вивчена та потребує 

подальшого дослідження. Зокрема – така сфера як його педагогічна 

діяльність. 
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