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Передмова 

 

Фінаровський Григорій Абрамович – український композитор ХХ 

століття. Народився 20 грудня 1905 (за новим стилем – 02.01.1906) у м. Шпола 

Звенигородського повіту Київської губернії1. Освіту отримав у Харківському 

музично-драматичному інституті2 у С. Богатирьова3 (1933 р., клас композиції). 

У 1942-45 рр. служив у радянський армії. Після війни, у 1952-73 рр. – 

відповідальний секретар Харківської організації Спілки композиторів України4. 

Останні роки життя Г. Фінаровського пройшли у Харкові, де композитор 

не припиняв своєї творчої діяльності до смерті – 25 листопада 1975 р. 

Творчий доробок композитора складається з різноманітних музичних 

жанрів. Він є одним із авторів Державного гімну УРСР (1947 р.; затверджений у 

1949 р.). Г. Фінаровський написав чимало великих сценічних творів, це: дитяча 

опера «У майстерні художника» (1929 р.); оперета «Нелітна погода» (сумісно з 

К. Бенцем, створена у 1961 р.); музичні комедії: «Останній бал» (сумісно з Д. 

Клебановим5, 1941 р.), «Пальмовий острів» (Харків, 1959 р.), «Весна іде по 

місту» (1962 р.). Композитором створено твори для солістів, хору та 

симфонічного оркестру – кантати («Пісня про бойову дорогу», сл. З. Біленка6 

1943 р.; «Слово про світ», сл. І. Муратова7, 1952 р.; «Пісня братства», сл. 

Т. Шевченка8, дод. текст М. Шаповала та А. Ющенко, 1956 р.) Для солістів та 

симфонічного оркестру: «Заповіт синові» (1975 р.), симфонічний твір «Марш» 

(1929 р.). Г. Фінаровським написані поеми: «Народжені Жовтнем» (1932 р.), 

«Пісня про Сокола» (по М. Горькому9, 1946 р., друга редакція 1966 р.), 

«Героїчна поема» (1953 р.). Оркестрові твори композитора: для фортепіано та 
                                                             
1 З 1938 р. є містом, районним центром Черкаської області. 
2 Засновано у 1917 р. Нині Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. 
3 Семен Семенович Богатирьов (1890-1970) – музикознавець та композитор. 
4 Організована у 1959 р.  на базі «Всеукраїнського музичного товариства ім.. М. Д. Леонтовича». 
5 Дмитро Львович Клебанов  (1907-1987)  - український композитор. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1967). 
6 Зіновій Якович Біленко (1909-1979)  - український письменник, член Національної Спілки письменників 

України (1958 р.) 
7 Ігор Леонтьєвич Муратов (1912-1973)  - український письменник. 
8 Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)  - український письменник, мислитель, художник, громадський та 

політичний діяч. 
9 Максим Горький (Пєшков Олексій Максимович, також Горький Олексій Максимович) (1868-1936) - 

російський письменник, драматург та публіцист. 
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симфонічного оркестру (варіації на тему української народної пісні, 1954 р.), 

для скрипки і симфонічного оркестру («Юнацький концерт», 1971 р.). 

Г. Фінаровським написані камерні твори: для віолончелі та фортепіано («Сім 

мініатюр на казахські теми», 1943 р.), для фортепіано («Три прелюдії» 1939 р., 

«Дитячий альбом для фортепіано» 1971 р.). Створені хори: «На бій за мир» 

(сл. О. Безименського10, 1957 р.), «Ленінська мудрість в партії живе» 

(сл. В. Бичко11, 1961 р.), «Балада про 28 гвардійців» (сл. А. Софронова12). 

Камерні твори для голосу та фортепіано композитора: «Ми славимо 

підкорювачів висот» (сл. К. Іванова, 1965 р.), «Пісенька про сліпий дощ» 

(сл. Л. Галкіна, 1965 р.), «Пісня вірності» (сл. А. Уварова, 1966 р.), «Пісня про 

Харків» (сл. М. Воробйова, 1966 р.), «Ставропілля моє» (сл. Г. Орловського, 

1966 р.), «Звуть вітри» (сл. З. Вальшонка13, 1968 р.), «Супутниця надійна» 

(сл. Н. Воробйова, 1968 р.). Хорові твори у супроводі фортепіано: «Балада про 

Івана Голубця» (сл. І. П'янкова), «Партизанська» (сл. В. Сосюри14, 1945 р.), 

«Колгоспна-урожайна» (сл. І. Муратова, 1958 р.), «Пісня про Севастополь» 

(сл. М. Фльорова, 1968 р.). Композитор писав музику до драматичних вистав 

(понад 30), до вистав театру ляльок (18), обробки казахських і українських 

народних пісень15. 

У музичному стилі можна дослідити різноманітні направлення та жанри. 

У багатьох піснях (переважно революційної тематики) Г. Фінаровський 

використовує марш. Також зустрічається вальс, риси протяжної пісні, пісні-

гімни. У музичної комедії «Весна іде містом» (ЦДАМЛМ України, ф.532, оп.1, 

од. зб. 3) композитор вводить елементи фокстроту, танго, велику кількість 

ритмічних комбінацій джазового характеру. 
                                                             
10 Олександр Ілліч Безименський (1898-1973) – російський поет, сценарист, редактор, журналист. 
11 Валентин Васильович Бичко (1912-1994)  - український поет, драматург, автор творів для дітей, перекладач з 

литовської літератури. 
12 Анатолій Володиморович Софронов (1911-1990) – російський письменник, драматург. 
13 Зиновій Михайлович Вальшонок  (1934 р.) – російський поет. 
14 Володимир Миколайович Сосюра (1898-1965) – український письменник, поет-лірик. 
15 Електроний ресурс: Большая биографическая энциклопедия: Финаровский Григорий Абрамович 

https://www.google.com/amp/s/gufo.me/amp/dict/biography_encyclopedia/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B

D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25

B9,_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%

25B9_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0

%25B8%25D1%2587. 

https://www.google.com/amp/s/gufo.me/amp/dict/biography_encyclopedia/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://www.google.com/amp/s/gufo.me/amp/dict/biography_encyclopedia/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://www.google.com/amp/s/gufo.me/amp/dict/biography_encyclopedia/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://www.google.com/amp/s/gufo.me/amp/dict/biography_encyclopedia/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://www.google.com/amp/s/gufo.me/amp/dict/biography_encyclopedia/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587


 
5 

 

У виборі словесної складової вокальних творів Г. Фінаровський віддає 

перевагу українським та сучасним для його часу поетам. 

Музичний спадок Г. Фінаровського демонструє, з одного боку, звернення 

до традицій типової радянської патріотичної пісні (опора на жанр маршу, гімну, 

співвідношення паралельних тональностей), орієнтацію на жанр епічної, 

протяжної пісні (у великих симфонічних творах та хорах). З іншого боку, 

композитор звертається також до стилів та жанрів середини ХХ століття (джаз, 

фокстрот, танго). Творчий стиль Г. Фінаровського об’єднує традиції та нові для 

тогочасної України музичні течії. 

Представлені у даному описі документи до ЦДАМЛМ України були 

передані 21 вересня 1968 р. особисто композитором. На їх основі було 

сформовано особовий фонд № 532, а документи були включені до здавального 

опису № 1. У 2020 році здавальний опис фонду взято на перероблення і 

вдосконалення, внаслідок чого укладено опис № 1 справ постійного зберігання, 

до якого внесено 17 одиниць зберігання за 1953 – 1968 рр. 

Справи опису розміщено у розділі «Творчі документи 

Фінаровського Г. А.». 

Серед документів розділу «Творчі документи Фінаровського Г. А.»: хорові 

твори («Баллада об Иване Голубце», «Ленінова мудрість в партії живе», «Песня 

о Севастополе»); фрагменти великих сценічних творів («Весна іде містом», 

«Дождь слепой» № 9 (10), Ариозо Оксаны № 11 (7), Песня Жанны и финал 1-го 

акта № 13 (8), Дуэт Лили и Чонга № 16 (9) з невстановленого твору,  музична 

комедія «Пальмовый остров» (№І «Псалом». № ІІ «Дракон»); камерні твори, 

інструментальні («Венгерский танец» № 2), вокальні («Зовут ветра» (песня о 

дружбе), «И нет сильней любви моей», «Круглый человек» (сатирический 

сонет)», «Песня об Иване Голубце»); партитура «Героїчної поеми». 

Документи у розділах опису систематизовано за алфавітом. 

Фізичний стан документів, внесених до опису, в цілому задовільний. 
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Опис укладено згідно з методичним посібником «Робота з документами 

особового походження» (К., 2009). 

 

Передмову склав: 

архівіст відділу довідкового 

апарату документів       О. О. Сахно 

17 липня 2020 р. 
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Список скорочень 

 

б/д     без дати 

дод.    додатковий 

м.     місто 

р.     рік 

рос.     російська 

сл.     слова 

ств.     створено 

ф-но     фортепіано 
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Іменний покажчик 

 

       №№ од. зб. 

Антонова В.     15 

Бенц К.      6 

Бичко В.      10 

Б'янков В.      2 

Вальшонок З.     7, 9 

Голубець І.      2, 12 

Горький О.      14 

Ленін В.      15 

Мовсесова Бр.     4 

Новіков А.      16 

Фльоров М.     8, 12, 13 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням ЕПК ЦДАМЛМ України 

17.07.2020 р. Протокол № 5 

 

ФОНД № 532 

Фінаровський Григорій Абрамович 

(1906 – 1975) 

український композитор 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

1953 – 1968 

 

Надходження згідно з актом № 306 від 21.09.1968. 

1 2 3 4 5 6 

 

І. Творчі матеріали Г. Ф. Фінаровського 

 

 

1. Ариозо Оксаны  № 11 (7), Песня 

Жанны и финал 1-го акта № 13 

(8), Дуэт Лили и Чонга  № 16 (9). 

Сл. невстановленого автора. 

[Клавір]. 

[Окремі номера з невстановлених 

творів]. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

25 червня 

1958  

 

1 10  

      

№№ з/п Заголовок справи Крайні дати 

документів у 

справі 

Кількість 

документі

в у справі 

Кількість 

аркушів у 

справі 

Примітка 



 
10 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2. 

 

«Баллада об Иване Голубце». 

[Для голосу з хором у супроводі 

фортепіано]. 

Сл. В. Б'янкова. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

 

березень 

1967  

 

 

1 

 

5 

 

3. «Венгерский танец» № 2. 

[Для фортепіано]. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

березень 

1967  

1 2  

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

«Весна іде містом». 

[Клавір музичної комедії 

(номера 1-6, 11-19)]. 

Сл. Бр. Мовсесови. 

Не повністю. 

Нотний рукопис. 

 

Героїчна поема». 

[Партитура]. 

Нотний рукопис. 

 

 

б/д 

 

 

 

 

 

 

вересень 

1953 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

37 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

ВФ 
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1 2 3 4 5 6 

 

6. 

 

«Дождь слепой» №9 (10), 

«Нелетная погода». 

[Оперета]. 

[У співавторстві з К. Бенцем]. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

 

б/д 

 

1 

 

2 

 

7. «Зовут ветра». 

(Песня о дружбе). 

[Сл. З. Вальшонки]. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

б/д 1 2  

8. 

 

 

 

 

 

9. 

«И нет сильней любви моей». 

[Романс]. 

Сл. М. Фльорова. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

«Круглый человек».  

Сатиричний сонет.  

Сл. З. Вальшонки. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

червень 

1966  

 

 

 

 

б/д 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

 



 
12 

 

1 2 3 4 5 6 

 

10. 

 

«Ленінова мудрість в партії 

живе». 

[Хорова пісня-марш]. 

Сл. В. Бичка. 

Нотний рукопис. 

 

 

б/д 

 

1 

 

2 

 

11. «Пальмовый остров» (№ І 

«Псалом»,. № ІІ «Дракон»).  

[Музична комедія]. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою  

 

б/д 2 2  

12. «Песня об Иване Голубце».  

Сл. М. Фльорова. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою  

 

червень 

1966  

2 3  

13. «Песня о Севастополе».  

Для мішаного хору і ф-но.   

Сл. М. Фльорова. 

Нотний рукопис.  

Рос. мовою 

 

 

 

28 березня 

1968  

1 5  
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1 2 3 4 5 6 

 

14. 

 

«Песня о Соколе».  

(Пам’яті О. Горького).  

[Поема, партитура]. 

Нотний рукопис.  

Рос. мовою 

 

 

б/д 

 

1 

 

37 

 

ВФ 

15. «Родное имя».  

Пісня про Леніна для 

дошкільнят.  

Сл. В. Антонової. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

б/д 1 1  

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

«Слався, Держава родная».  

[Пісня-гимн]. 

Сл. А. Новікова. 

Нотний рукопис. 

Рос. мовою 

 

* * * 

Здавальний опис № 1 

 

б/д 

 

 

 

 

 

 

04 квітня 

1972 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

В опис № 1 внесено 17 (сімнадцять) одиниць зберігання з № 1 по № 17 – 

19 (дев’ятнадцять) документів на 159 (ста п’ятдесяти дев’яти) аркушах. 

 

 



 
14 

 

Опис склав: 

архівіст відділу довідкового 

апарату документів       О. О. Сахно 

17 липня 2020 р. 

 

Прийнято на постійне зберігання до ЦДАМЛМ України 17 (сімнадцять) 

одиниць зберігання з № 1 по № 17 – 19 (дев’ятнадцять) документів на 

159 (ста п’ятдесяти дев’яти)  аркушах. 

 

Документи передав: 

архівіст відділу довідкового  

апарату документів       О. О. Сахно 

 

Документи прийняв: 

начальник відділу забезпечення 

збереженості документів      Т. М. Снєжкова 

___________________ 


