
Інформаційний лист 

 

Народився 9 (21 грудня) 1887 року у Курську в родині чиновника. У 

дитинстві співав у церковному хорі. Навчався у Курському землемірному 

училищі і в класах А. М. Абази. У 1910 році його прослухав Л. В. Собінов і 

порадив йому вчитися у Л. Д. Донського у Московському Музично-

драматичному училищі при Московському філармонічному товаристві. Однак 

вступити до цього училища Дмитро Роменський зміг лише в 1913 році і 

закінчив в 1916 році. 

З 1917 року виступав в оперних театрах Петрограда, Одеси, Томська, 

Омська, Новосибірська. З 1920 року соліст Оперного театру Ростова-на-Дону, 

у 1934 - 1941 рр. соліст Харківського, у 1942—1958 роках Київського 

оперних театрів. У 1947—1952 роках — професор Київської консерваторії. 

Виступав у концертах, з особливим успіхом виконував українські і російські 

народні пісні. Знімався також у фільмі-опері «Тарас Бульба» (1952) в головній 

ролі. Створив понад 80 різнохарактерних образів, серед них: Сусанін («Іван 

Сусанін» М. Глінки; Сталінська премія, 1949, одна з його найкращих партій); 

Борис Годунов («Борис Ґодунов» М. Мусорґського); Дон Базіліо 

(«Севільський цирульник» Д. Россіні); Тарас («Тарас Бульба», М. Лисенка); 

Виборний («Наталка Полтавка» І. Котляревського); Карась («Запорожець за 

Дунаєм» С. Гулака-Артемовського); 

Гаврило («Богдан Хмельницький» К. Данькевича); Мефістофель («Фауст» Ш. 

Ґуно); Валько («Молода гвардія» Ю. Мейтуса) та інші. 

Помер 24 листопада 1971 року. Похований в Києві на Байковому 

кладовищі.  

Матеріали до архіву-музею були передані дружиною М. Роменського 

Л. Ржецькою, а згодом і сином Л. Ржецької – Ржецьким М.М. Після науково-

технічного опрацювання документів сформовано особовий фонд (ф. 1094, оп. 

1,2 крайні дати документів 1890 – 1985 рр. 

Науковий опис складається з таких розділів: «Творчі матеріали», 

«Листування фондоутворювача», «Матеріали до біографії», «Матеріали 

зібрані фондоутворювачем», «Матеріали про фондоутворювача», 

«Образотворчі матеріали». 

До творчих матеріалів належать фотографії М. Роменського в ролях, 

автобіографічні записи, статті, замітки, тексти арій з опер, переліки 

концертного і оперного репертуару, творчі документи представлені за 1922-

1957 рр. 

У розділі листування – листи П. Білинника, М. Вериківського, Б. Гмирі, 

В. Гужової, І. Козловського, Я. Минка, М. Покровського, Л. Руденко, П. 

Тичини та ін. 

Розділ біографічні документи представлений – афішами і програмами 

спектаклів та концертів за участю М. Роменського за 1918-1960-і рр., 

посвідчення про роботу в театральних колективах Червоної Армії, театрах 

України, театральні декади «Рабочий и театр» Ленінград, 1926 р., матеріали 

про святкування ювілеїв та нагородження, листування з установами. Серед 



дарчих написів є зроблені на власних творах руками композиторів: К. 

Данькевича, М. Дремлюги, Л. Лядової, Є. Мейтуса, Л. Ревуцького, А. 

Штогаренка. 

Цікавим є розділ матеріалів про фондоутворювача. Тут зібрані спогади, 

статті, вірші сучасників М. Роменського, його друзів, рідних, колег, учнів; 

афіші вечорів пам’яті співака. 

Образотворчі документи представлені індивідуальними фотопортретами 

М. Роменського за 1910-1970 рр., групові фотографії з рідними і близькими, у 

групі з діячами мистецтва. 

Шановні друзі, якщо Вас зацікавили документи, пов’язані з співаком 

Михайлом Даміановичем Роменським, звертайтесь, будемо раді співпраці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


