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Я вмер би того ж дня, 

Коли б сказала мати, 

Що я не зможу заспівати 

Бодай одну з своїх пісень 

Про Україну… 
О. Білаш 

 

Шановні Деснянці!  
 

 Пропонуємо Вам переглянути 

нашу пам`ятку, присвячену 

видатному українському 

композитору Олександру Білашу, 

на честь якого названа одна з 

вулиць нашого району (2011). 
 

 Білаш Олександр Іванович 
– композитор, народний артист 

України, Герой України, Лауреат 

Державної премії ім. Т.Г. Шевченка. 
 

  Народився майбутній 

композитор 6 березня 1931 року у 

мальовничому селі Градизьку на 

Полтавщині. 
 

 Мати вважалася першою 

співачкою на всіх сільських і 

родинних заходах, а батько грав на 

різних музичних інструментах. 

Тому Олександр чув живу пісню й 

музику з дитинства.  
 

 Першим музичним інстру-

менттом була саморобна гармошка. 

Всі свої твори він грав на слух, а 

нот зовсім не знав.  

 Навчання в музичному 

училищі закінчив екстерном. Тут же 

й почав писати свої перші пісні. 
 

  Уже перші твори композитора 

вказують на особливе обдарування 

митця як лірика. 
  

 Згодом Олександр закінчує 

Київську консерваторію, був 

засновником і першим Головою 

Київської організації Національної 

Спілки композиторів України 

(1976-1994). 
 

 О. Білаш є автором  

- громадянсько-патріотичних, 

ліричних, жартівливих пісень, 

романсів; 

- пісень-дум, пісень-балад; 

- опер „Гайдамаки”, Прапороносці”; 

- моноопер „Балада війни”, Сповідь 

білого тюльпана”; 

- цілої низки оперет, симфонічних 

творів; 

- музики до багатьох вистав та 

кінофільмів. Написав музику до 

художнього біографічного фільму 

про Тараса Шевченка «Сон». 
 

 Значний вклад у творчості 

Білаша займають пісні (яких у 

композитора триста!), що стали 

майже народними. Серед них: 

- „Ясени” (на слова М. Ткача), 

- „Два кольори”, (на слова Д. 

Павличка). 

 Композитор гордився тим, що 

його твори виконували такі майстри 

співу як Дмитро Гнатюк, Анатолій 

Мокренко, Микола Кондратюк, 

Раїса Кириченко, Людмила Зикіна.   

 Помер Олександр Іванович 6 

травня 2003 року. Похований у 

Києві на Центральній алеї 

Байкового кладовища. 
 

Вшанування  пам’яті 
 

- у 2002 році іменем композитора 

названа гімназія у селищі 

Градизьк; 
 

 

- у 2004 році у цій гімназії створено 

літературно-меморіальний музей 
О. І. Білаша, де зберігаються та 

експонуються предмети його 

музичної та літературної спадщини 

(понад 500 експонатів); 
 

 

- у 2011 році іменем композитора 

названа вулиця у Деснянському 

районі міста Києва, в котеджному 

селищі „Деснянське”. 
 
 

- у 2013 році у 

Києві на фасаді 

будинку, де жив 

композитор 

(вулиця 

Пушкинська, 8), 

йому відкрито меморіальну дошку. 
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