
8  січня  2012  року  минуло   100  років  від  дня  народження  відомого 
українського композитора  Філіпенка Аркадія Дмитровича (1912-1983).

Народився майбутній митець у Пущі-Водиці, поблизу Києва, в родині 
лісничого.  В  дитинстві  хлопчик  грав  в  оркестрі  народних  інструментів, 
опанувавши  гру на сопілці, балалайці, гітарі, мандоліні.

У 1926 р. А.Д. Філіпенко вступив до фабрично-заводського училища 
річкового транспорту.  Після його закінчення  працював на  суднобудівному 
заводі.  Брав  участь  у  виставах  Київського  театру  робітничої  молоді.  На 
музичну обдарованість  Аркадія  Дмитровича звернув  увагу  І.А.Віленський, 
директор Третьої музичної профшколи, в якій композитор почав вивчати гру 
на фортепіано та теорію музики.

На  початку  1930-х  рр.  він  відвідував  вечірній  робітфак  Музично-
драматичного  інституту  ім.  М.В.  Лисенка,  перейшовши  на  денну  форму 
навчання.

Після реорганізації інституту у консерваторію А.Д.Філіпенко навчався 
у композиторів Л.М. Ревуцького, В.С. Косенка, Б.М. Лятошинського. Служив 
у лавах Радянської Армії, брав участь у Великій Вітчизняній війні. 

У  1940-1950-х рр. композитор писав камерно- інструментальні п’єси, 
твори для симфонічного оркестру. З 1950 р. А.Д. Філіпенко писав переважно 
хорову музику та пісні. З кінця 1960 – х рр. він починає активно працювати у 
галузі музичного театру (дитяча опера «У зеленому саду”, оперети “Голий 
президент»,   “Сто  перша  дружина  Султана”).  Найбільший  внесок 
композитора у жанр пісні. Ним створено понад 100 хорових пісень і понад 
400 пісень для дітей. 

А.Д. Філіпенко  був  членом  правління  і  відповідальним  секретарем 
правління Спілки композиторів. З 1968 р. А.Д. Філіпенко – голова музичної 
секції  Українського  республіканського  товариства  дружби  і  культурних 
звя’зків із зарубіжними країнами.

Музика А.Д. Філіпенка відзначається мелодійністю, виразністю.
У  ЦДАМЛМ  України  зберігається  особовий  архівний  фонд 

композитора (ф.694). На основі переданих документів укладено опис справ 
постійного зберігання на 93 од.зб. за 1930-1987 рр.

До  структури  опису  ввійшли: творчі  документи;  листування; 
документи до біографії; образотворчі документи.

 Творчі документи представлені начерками сценічних творів; музикою 
до кінофільмів – «Есть такой парень», «Ночь перед рождеством», «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», «Якщо любиш», «Урок жизни»,. Автограф. Зошити. 
(ф.694,  оп.1,  спр.  1)  за  1954-1962,  «Варвара  краса,  длинная  коса», 
«Королевство кривых зеркал», Автограф. (ф.694, оп.1, спр. 2) за 1963-1972, 
увертюрою до оперети «Голий президент», 1960-і рр. Автограф. (ф.694, оп.1, 
спр.  3),  клавіром  оперети  «Сто  перша  дружина  султана»,  1971.Автограф. 
Зошити. (ф.694, оп.1, спр. 4), та вокальними творами «Дума про безсмертного 



Кобзаря», піснями для мішаного хору та голосу в супроводі фортепіано, а 
також  клавірами  і  чорновими  начерками  пісень,  інструментальних  та 
фортепіанних мініатюр.

 Епістолярна  спадщина  А.Філіпенка  представлена  листами 
Г.М.Моргуна, (ф.694,оп.1,спр.11), О.А.Роу,(ф.694, оп.1, спр. 12) П.Г. Тичини. 
(ф.694,  оп.1,  спр.13),  поздоровчими  листами  та  телеграмами  Л.В.Дичко, 
К.Ф.Данькевича,  Д.Б.Кабалевського,  В.П.Минка,  О.М.Пахмутової, 
Т.Н.Хреннікова, Я.С. Цегляра та ін. (ф.694, оп.1, спр. 27)

 Серед документів біографічного характеру – буклети з біографічними 
довідками про композитора,  афіші  концертів,  на  яких виконувалися твори 
А.Д.  Філіпенка,  програми  його  авторських  концертів.  Окрему  групу 
документів представляє  підбірка  матеріалів про режиссера фільмів -  казок 
О.А.Роу. (ф.694, оп.1, спр. 24)

Образотворчі  матеріали презентовані  індивідуальними фотографіями 
А.Д.Філіпенка та  в  групах з видатними діячами літератури і  мистецтва,  а 
саме: М.І.Вериківським,  Г.Г.Верьовкою,  А.Ф.Зноско-Боровським, 
Г.І.Майбородою,  М.А.Скорульським,  П.Г.Тичиною,  С.В.Турчаком, 
Т.Н.Хренніковим,  Д.Д.Шостаковичем  та  ін.  Крім  цього,  зберігаються 
фотографії  Б.М.Лятошинського,  Л.М.  Ревуцького  та  О.А.Роу,  (ф.694,  оп.1, 
спр. 32), кадрів з фільмів О.А.Роу, (ф.694, оп.1, спр. 34)


