
ISSN 2312-4679 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ім. А. В. НЕЖДАНОВОЇ 

 

MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE 

NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS 

THE ODESSA NATIONAL A. V. NEZHDANOVA ACADEMY OF MUSIC 

 

  
  
  

  
  

МІЖНАРОДНИЙ ВІСНИК 

Культурологія. Філологія.  

Музикознавство  
  

  
     Випуск I (10), 2018  

  

  

  

  

  

INTERNATIONAL JOURNAL 
Culturology. Philology.  

Musicology  

 

 

 

 

 

 



 2 

УДК 168.522+80+78 

 
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2018. Вип. І 

(10). 365 с. 

 
У збірнику наукових праць уміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, у 

яких висвітлено актуальні питання культурології, філології і музикознавства, а також запропоновано 

погляди науковців щодо розв’язання проблем сучасної науки за вказаними напрямами. 
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто прагне 

отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру. 

 

Р Е Д А К Ц І Й Н А  К О Л Е Г І Я  

Герчанівська П. Е. – голова редколегії, д. культ., професор (Україна, м. Київ); Самойленко О. І. – 

заст. голови редколегії, д. мист., професор (Україна, м. Одеса); Кравченко А. І. – відп. секретар, к. мист. 

(Україна, м. Київ); Астаф’єва О. М., д. філос. н., професор (Росія, м. Москва); Більченко Є. В., д. культ., 
доцент (Україна, м. Київ); Волков С. М., д. культ., професор (Україна, м. Київ); Городенська К. Г., д. філол. н., 

професор (Україна, м. Київ); Демска-Тренбач М., професор (Польща, м. Варшава); Дианова В. М., 

д. філос. н., професор (Росія, м. Санкт-Петербург); Жукова Н. А., д. культ., доцент (Україна, м. Київ); 
Іконникова С. М., д. філос. н., професор (Росія, м. Санкт-Петербург); Калько М. І., д. філол. н., професор 

(Україна, м. Черкаси); Кікоть А. А., д. культ., доцент (Україна, м. Харків); Козаренко О. В., д. мист., професор 

(Україна, м. Львів); Личук М. І., к. філол. н., доцент (Україна, м. Київ); Маркова О. М., д. мист., профе-

сор (Україна, м. Одеса); Медушевський В. В., д. мист., професор (Росія, м. Москва); Мосолова Л. М., д. мист., 
професор (Росія, м. Санкт-Петербург); Ожоган В. М., д. філол. н., професор (Україна, м. Київ); 

Сабадаш Ю. С., д. культ., професор (Україна, м. Маріуполь); Співак Д. Л., д. філол. н., професор (Росія, 

м. Санкт-Петербург); Степаненко М. І., д. філол. н., професор (Україна, м. Полтава); Шинкарук В. Д., 
д. філол. н., професор (Україна, м. Київ); Шульгіна В. Д., д. мист., професор (Україна, м. Київ); 

Щедрін А. Т., д. культ., професор (Україна, м. Харків); Ястжебський М., д. філос. н. (Польща, м. Люблін). 

 

Рецензенти: 

Бондарева О. Є., д. філол. н., проф. (Україна, м. Київ), Станіславська К. І., д. мист., проф. (Україна, 
м. Київ), Петрова І. В., д. культ., проф. (Україна, м. Київ) 

 

Затверджено 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014, № 1081 
як фахове видання з культурології та мистецтвознавства 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 є фаховим виданням  

зі спеціальностей: культурологія; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; образотворче мистецтво; 

декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво 

 

Журнал індексується в міжнародних базах даних: 

Science Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; Google Scholar; 

Journals Impact Factor; BASE; Research Bible; InnoSpace; 

Scientific Journal Impact Factor. 

 

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Протокол № 8 від 24.04.2018 р. 

 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 

За точність викладених фактів відповідальність несе автор. 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

КВ № 19985-9785P від 29.04.2013 р. 

 

© Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, 2018 

© Автори, 2018 
 

 

 



Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство Вип. І (10), 2018 

 297  

УДК 78:32.019.52]:94(477)«19» 

Кацалап Олена Вікторівна,
1
 

аспірант Інституту мистецтв 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

o.katsalap@kubg.edu.ua 

 
КОНЦЕРТНО-ГАСТРОЛЬНА ПОЇЗДКА ЗОЇ ГАЙДАЙ  

ДО КАНАДИ ТА США В 1946 Р. 

 
Мета роботи. Дослідження пов’язане з визначенням взаємозв’язку мистецтва, ідеології та соціокульту-

рної діяльності як сутнісної характеристики концертно-гастрольної поїздки З. Гайдай до Канади і США в 

1946 р., здійсненої в початковий період розгортання «холодної війни» між СРСР та Заходом. Методологія дос-

лідження полягає в застосуванні конкретно-історичного методу для з’ясування фактів, що обумовили специфі-

ку і перебіг цієї закордонної гастрольної поїздки, структурно-функціонального методу – для дослідження фун-
кціонування українського класичного вокально-виконавського мистецтва в контексті культурно-мистецького 

життя України, яке в той час підпорядковувалось офіційній політичній ідеології, також загальнонаукових мето-

дів (аналіз, синтез, узагальнення тощо) – для поглиблення аргументованості висновків у статті. Наукова нови-

зна роботи полягає в тому, що в ній уперше було висвітлено деталі організації закордонної концертно-

гастрольної поїздки за океан, яка відбулася під егідою прокомуністичних сил трьох сторін. Це вплинуло на її 

формат, а також визначило спрямованість діяльності, насиченої ідеологічною пропагандою, яку здійснювала 

З. Гайдай у складі радянської делегації. Висновки. Здійснений аналіз особливостей концертно-гастрольної пої-

здки співачки до провідних країн північноамериканського континенту допоміг визначити її політично-

пропагандистський характер, що значно применшило мистецьку значимість цих гастролей у творчій кар’єрі 

залученої до цього процесу артистки, однак збагатило її життєвий досвід новими подіями, зокрема, зустріччю з 

українською діаспорою, та різноманітними враженнями. 

Ключові слова: З. Гайдай, закордонна гастрольна поїздка, ідеологічна пропаганда, українська діаспора. 

 

Кацалап Елена Викторовна, аспирант Института искусств Киевского университета имени Бориса 

Гринченко 

Концертно-гастрольная поездка Зои Гайдай в Канаду и США в 1946 г. 

Цель работы. Исследование связано с определением взаимосвязи искусства, идеологии и социокуль-

турной деятельности как сущностной характеристики концертно-гастрольной поездки З. Гайдай в Канаду и 

США в 1946 г., осуществленной в начальный период «холодной войны» между СССР и Западом. Методология 

исследования заключается в применении конкретно-исторического метода для выяснения фактов, обусловив-

ших специфику и ход этой зарубежной гастрольной поездки, структурно-функционального метода – для иссле-

дования функционирования украинского классического вокально-исполнительского искусства в контексте 

культурной жизни Украины, которое в то время подчинялось официальной политической идеологии, также 
общенаучных методов (анализ, синтез, обобщение и т. д.) – для углубления аргументированности выводов в 

статье. Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые были рассмотрены детали организации 

зарубежной концертно-гастрольной поездки за океан, состоявшейся под эгидой прокоммунистических сил трех 

сторон. Это повлияло на ее формат, а также определило направленность деятельности, насыщенной идеологи-

ческой пропагандой, которую осуществляла З. Гайдай в составе советской делегации. Выводы. Проведенный 

анализ особенностей концертно-гастрольной поездки певицы в ведущие страны североамериканского конти-

нента помог определить ее политически-пропагандистский характер, что значительно уменьшило художе-

ственную значимость этих гастролей в творческой карьере вовлеченной в этот процесс артистки, однако обога-

тило ее жизненный опыт новыми событиями, в частности, встречей с украинской диаспорой, и разнообразными 

впечатлениями.  

Ключевые слова: З. Гайдай, зарубежная гастрольная поездка, идеологическая пропаганда, украинская 

диаспора. 

 

Katsalap Olena, postgraduate of Institute of Arts Borys Hrinchenko Kyiv University 

Concert tour of Zoia Haidai to Canada and the USA in 1946 

The purpose of the article. The present research is linked with establishing the interrelation between art, ide-

ology, and socio-cultural activity as the essence of Z. Haidai’s concert tour to Canada and the USA in 1946, at the be-

ginning of the Cold War between the USSR and the West. The methodology of the research lies in applying the con-

crete-historical method to establish facts which caused the peculiarities and duration of that concert tour abroad, of the 

structural and functional method to study functioning of the Ukrainian classical vocal and performing art in the context 

of the Ukrainian cultural and artistic life, which was governed at that time by the official political ideology, and the 

general scientific methods (analysis, synthesis, generalization etc.) for raising more profound points in the article con-
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clusions. The scientific novelty of the research lies in the fact that it describes for the first time the details of organiza-

tion of Z. Haidai’s abroad concert tour beyond the Atlantic Ocean, which took place under support of pro-communist 

political forces of the three countries. This affected the format of this abroad concert tour, as well as determined the 

direction of Z. Haidai’s activity filled with the ideological propaganda, which Z. Haidai had been performing within the 

Soviet delegation. Conclusions. The analysis of the peculiarities of Z. Haidai’s abroad concert tour to the main North 

American countries helped to find out its political and propagandist nature, which substantially decreased its artistic 

value of the singer’s creative career, however enriched her experience with new events, in particular, meeting with 

Ukrainian diaspora and various impressions.  

Keywords: Z. Haidai, abroad concert tour, ideological propaganda, Ukrainian diaspora. 

 

У середині 1940-х рр. З. Гайдай була однією з найвідоміших та найдосвідченіших вітчизняних 

класичних співачок: її музичні здібності, працелюбство і націленість на невпинний професійний роз-

виток увінчалися успіхом, а лояльність до влади та політична надійність допомогли здобути низку 
інших преференцій. Однією з них стала можливість у 1940-х рр. виїздити з концертними виступами 

за кордон, у тому числі здійснити гастрольну подорож до провідних країн північноамериканського 

континенту. Успішне завершення таких гастролей і на сьогодні вважається вагомим досягненням у 
творчій кар’єрі артиста, у ті ж роки, враховуючи політичну ситуацію у світі, зокрема, період розгор-

тання «холодної війни» між СРСР та Заходом, акценти візиту мали всі шанси зміститися з творчих 

позицій у політичну площину, перетворюючи артиста на радянського посланця, провладного «глаша-

тая». Виявити подробиці проходження цього гастрольного турне допоможуть архівні джерела – що-
денник З. Гайдай і статті з іноземної преси, що висвітлювала візит співачки у складі радянської деле-

гації до Канади та США, які зберігаються в Центральному державному архіві-музеї літератури і 

мистецтва України. Додаткову інформацію для здійснення дослідження надають наукові праці вітчи-
зняних учених у галузі історії К. Горбурова, Л. Дещинського, О. Дзири, В. Євтуха, О. Сухобокової 

та ін.  

Актуальність теми дослідження полягає у виявленні змісту і результатів гастрольної поїздки 
З. Гайдай до Канади та США в 1946 р. – у період політичної конфронтації між СРСР і Заходом – у 

контексті дослідження її творчих досягнень на тому етапі та виявлення підтексту тогочасного конце-

ртно-гастрольного життя відомих радянських співаків. 

Метою дослідження є з’ясування і висвітлення специфічних особливостей закордонних гаст-
ролей З. Гайдай до Канади та США, які пов’язані з позиціонуванням СРСР на міжнародній арені в 

повоєнний період. 

Для цього поставлені такі завдання: 
- виявити особливості організації та мотиви здійснення закордонної поїздки до Канади і США; 

- охарактеризувати концертні виступи З. Гайдай та реакцію публіки на них; 

- з’ясувати значимість цих гастролей у творчій біографії співачки у другій половині 1940-х рр. 
Виклад основного матеріалу. Закордонна концертно-гастрольна поїздка до Канади та США, 

куди влітку 1946 р. у складі делегації вирушила З. Гайдай, обіцяла стати незабутньою та суттєво зба-

гатити професійний досвід співачки, оскільки їй випала щаслива нагода репрезентувати власну твор-

чість на фестивалі української музики, пісні й танцю, організованому силами представників українсь-
кої діаспори Канади, також у концертному турі деякими великими містами цієї країни і, на додачу, 

містами декількох північних штатів США. Одночасно вона отримала унікальну можливість зустріти-

ся з етнічними українцями, нащадки яких у різні історичні періоди покинули Батьківщину в пошуках 
кращої долі та, завдяки тамтешній політичній свободі [4, 18], змогли зберегти національну самобут-

ність, підтвердженням чому і став організований ними фестиваль. Однак, постає питання: яким чи-

ном у сталінську добу стало можливим здійснити гастрольну подорож за океан, зокрема, на цей фес-

тиваль, який мав яскраво виражене національне забарвлення та міг посприяти духовній консолідації 
українців? Подібні перспективи навряд чи могли задовольняти загарбницькі інтереси радянських 

керманичів стосовно України, через що її зв’язки із закордоном якщо і здійснювалися, то «під пиль-

ним наглядом Москви і комуністичної партії» [2, 103]. Ознайомлення з канадською україномовною 
пресою, яка активно рекламувала фестиваль та приїзд українських гостей, певним чином підтвердило 

цю думку, засвідчивши факт причетності до його організації «Товариства Українських Канадців» [7, 

6]. Очевидно, йдеться про «Товариство об’єднаних українських канадців» (ТОУК) – організацію, яка 
утворилася на базі Товариства українського робітничо-фермерського дому (ТУРФДім), забороненого 

урядом Канади в 1940 р. [5, 43]. На відміну від Комітету українців Канади (КУК; з 1989 р. – Конгресу 

українців Канади), діяльність якого мала проукраїнський характер [6], ТУРФДім сповідував комуніс-

тичну ідеологію [3, 232], що, ймовірно, і спричинило такий фінал. Новоутворене ТОУК, швидше за 
все, не дотримувалося радикальних політичних поглядів і вважалося більш-менш безпечним для пра-
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влячої політичної сили Канади, тому організація ним фестивалю отримала визнання з боку офіційної 

канадської влади, про що, зокрема, свідчить вітання делегації мерами міст Едмонтону (провінція 

Альберта) та Саскатуну (провінція Саскачеван), де він відбувся [7, 16].  
Враховуючи «комуністичний слід» в організації фестивалю та інших заходів, а також момент 

поїздки – 1946 р., що відзначився повоєнними відбудовами в Радянській країні та голодом, який спа-

лахнув унаслідок організованих сталінською адміністративно-командною системою прискорених те-
мпів хлібозаготівельної кампанії і реформ цін та грошей [1, 358], – не важко було здогадатися про 

істинний характер цього візиту. Тим більше, що делегація включала не лише музикантів, а й відвер-

тих ідеологів-агітаторів. Окрім співаків З. Гайдай та І. Паторжинського, до її складу ввійшли редак-

тор газети «Радянська Україна» Л. Паламарчук (він очолив делегацію), професор Львівського універ-
ситету С. Стефаник (син українського письменника В. Стефаника) і поет А. Малишко. Інформація 

про склад делегації, подробиці її запрошення, яке відбулося в ході домовленості між торонтським 

«Краєвим Виконавчим Комітетом Товариства Українських Канадців» та київським «Товариством Ку-
льтурного Зв’язку з Закордоном» [7, 6], а також відомості про перебіг фестивального свята в Едмон-

тоні та своєрідного його продовження в Саскатуні і подальші концерти та заходи за її участі тощо, 

були висвітлені в канадській пресі. Зокрема, це стосується й україномовної газети «Українське жит-

тя», що рясніла гаслами на кшталт «Хай Живе Україна! Хай Живе Дружба Канади і СРСР!» [7, 9], 
теж демонструючи приналежність до місцевої комуністичної партії . Організатори також не прихову-

вали від громадськості того, що фестиваль в Едмонтоні нині «набрав ширшого характеру», оскільки 

ставить перед собою не лише «культурні цілі», а й, завдяки приїзду «дорогих гостей з Радянської 
України», підтримує ідею боротьби «за тривалий міжнародний мир та за дружбу між Канадою і Ра-

дянським Союзом» [7, 6]. Під час проходження фестивалю до саскатунської англомовної преси пот-

рапили й відповідні заяви консула радянського посольства в Оттаві М. Дегтяря, в яких наголошува-
лося на тому, що «Росія та росіяни прагнуть лише миру» тощо [7, 76]. Таким чином, багатотисячна 

громада, яку зацікавив фестиваль української музики, пісні й танцю в Едмонтоні [8, 16 зв.] та Саска-

туні [7, 16], зазнала впливу радянської ідеологічної пропаганди. Однак, ні фестивальний виступ 

З. Гайдай в Едмонтоні з українськими народними піснями «Прилетіла перепілонька», «Гомін, гомін 
по діброві», піснею І. Віленського на слова С. Голованівського «Моя Україна» та ін., що був сприй-

нятий дуже тепло, проте без особливого захоплення, на що співачка, незважаючи на втому з дороги 

та не вельми вдалий спів, все-таки сподівалася [8, 17], ні наготовлені доповідачами промови, що зву-
чали на фестивалі і теж навряд чи мали гучний успіх, не йшли в порівняння з ажіотажем, який спо-

стерігався під час особистого спілкування публіки з артистами. Люди, які обступили представників 

делегації наступного дня після фестивального концерту в Едмонтоні, хотіли не лише отримати автог-
рафи, а, замість підготовлених та відрепетируваних доповідей, воліли почути відповіді на свої, не ви-

ключено, наболілі питання. І хоча, на думку З. Гайдай, їй довелося почути й зіштовхнутися з «безглу-

здощами» на кшталт здивування, що сукня, в яку вона була вбрана, дійсно з Радянського Союзу [8, 

18-18 зв.], це легко сьогодні пояснити браком достовірної інформації внаслідок непростих політич-
них відносин між СРСР та Заходом. 

На банкеті в Едмонтоні, влаштованому для радянської делегації та учасників фестивалю, зно-

ву лунали доповіді, що на якусь мить навіть розчулили присутніх. Але виринали на поверхню й «сли-
зькі теми», наприклад, стосовно «утікачів» з України, які змушений був коментувати Л. Паламарчук. 

Такі моменти лякали З. Гайдай, оскільки вона остерігалася непередбачуваних ексцесів із боку слуха-

чів [8, 18 зв.-19 зв.], які б могли їх, радянських посланців, але непрофесійних політиків, загнати в 

глухий кут. Проте цього не сталося, оскільки після завершення банкету кожного з них вкотре оточили 
люди, аби взяти автографи та поставити власні «позапротокольні» питання [8, 20]. Подібні випадки 

мали місце й у фестивальному Саскатуні: занепокоєння так званих «націоналістів» долею «неповер-

ненців» до Радянського Союзу з політичних міркувань [8, 23], що дивувало співачку, їх питання сто-
совно «української держави» [7, 14 а] і довгі розмови з людьми, які знову й знову намагалися поспіл-

куватися з кожним із делегатів, аби отримати цінну для себе інформацію про життя побратимів на 

далекій батьківщині. Кінцевим результатом насиченої фестивальної програми в Едмонтоні та Саска-
туні, яку, окрім концертів, було доповнено виснажливим для артистки «інтерактивом» із місцевими 

жителями, стало резюмування в її щоденнику, де членів делегації, і себе в тому числі, вона вдоволено 

нарекла «першокласними агітаторами» [8, 24]. 

Подальші поїздки до Ванкувера (провінція Британська Колумбія), Калгарі (провінція Альбер-
та), Вінніпегу (провінція Манітоба), Торонто (провінція Онтаріо), Монреалю (провінція Квебек) та 

інших міст вкотре довели, що діяльність З. Гайдай у цьому гастрольному турі не обмежувалася спі-

вом. У концертах її – гостю з України – публіка зустрічала чудово, проте величезного успіху, як і 
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завжди впродовж цих гастролей, співачка не мала [8, 53 зв.]. Та й насичений графік візиту не давав 

можливості ґрунтовно опікуватися творчими питаннями. Перед кожним виступом зазвичай була одна 

репетиція, і то почасти, на превеликий жаль артистки, з низькопрофесійними концертмейстерами [8, 
16-16 зв.; 8, 32 зв.; 8, 49 зв.-50]. Час і сили продовжували поглинати розмови з місцевими українцями 

у Ванкувері [8, 34], виступ на радіо [8, 55] та участь у «Прийомі жінвідділів ТУК» [7, 25] («Товарист-

ва Українських Канадців») у Вінніпезі, прес-конференція з представниками щоденної англомовної 
преси, які ставили «провокаційні питання», і зустріч із «діячами українських націоналістичних орга-

нізацій і товариств» у Торонто [7, 9 зв.] тощо. Таку популярність гостей з України, їхню задіяність у 

багатьох заходах можна пояснити однією фразою, що прозвучала з натовпу представників українсь-

кої діаспори, який зустрічав делегацію на вокзалі Торонто: «Ми Вас 27 років чекали!» [8, 63]. Закло-
потана цим усім, співачка навіть не надала великого значення малоприємному для артиста факту ви-

мушеного повернення грошей за квитки на їхній концерт у Калгарі двом глядачам неукраїнського 

походження, які мотивували свою вимогу тим, що бажали слухати спів, а не промови невідомою мо-
вою [8, 45 зв.]. Та подібний інцидент не змінив наміри представників радянської делегації й надалі 

продовжувати нести «слова правди про Україну» [7, 43]. Навіть у повсякденних бесідах на політичні 

теми з представниками сторони, що їх приймала, вони завжди були готові «гострі боки 

пом’якшувати, хороші підкреслювати» [8, 26], традиційно «прикрашаючи» радянську дійсність з ві-
рою, що все в майбутньому налагодиться, і говорити «на захист Радянського Союзу» [8, 57 зв.]. Ди-

вує те, що щоденник З. Гайдай переповнений захопленням від перебування на канадській землі, від 

побаченої там заможності, пишності, краси і порядку, однак скепсис та роздратування, яке відчува-
ється в її ставленні до так званих «націоналістів» і «ворожих газет» [8, 15 зв.; 8, 22-23], а також ви-

сновок, що «при нашій матеріальній та побутовій бідності ми все ж дуже багаті духовно» [8, 28], під-

креслюють її свідому прорадянську позицію і готовність у будь-якій ситуації захищати політичні 
«ідеали» та «цінності» країни, яку вона вважала своєю Батьківщиною. 

Та все ж «політиканство», в яке «загралися» представники радянської делегації під час перебування 

в Канаді, подекуди викликало й супротив із боку місцевої влади та мешканців. Під час перебування в Мон-

реалі за ними вела нагляд поліція [8, 81-81 зв.], а в Тіммінсі (провінція Онтаріо) «реакціонери та націоналіс-
ти» розгорнули антиагітацію й заборонили Л. Паламарчуку і А. Малишку виступити з промовами, інакше б 

не дозволили відбутися концерту [8, 84 зв.]. Але справжні неприємності у зв’язку з цим на «мандрівників» 

чекали в США. Гастрольний тур деякими містами цієї країни, до організації якого була причетна «Рада 
Американсько-Радянської Дружби» [7, 33], виявився для представників радянської делегації несподіванкою, 

оскільки планувався під час їх перебування в Канаді [8, 51-51 зв.]. У США артисти встигли дати декілька 

доволі успішних концертів, один з яких – на два відділи – з аншлагом відбувся в Нью-Йорку п’ятого жовтня 
1946 р. Вишуканий концертний репертуар засвідчив високий рівень проведеного заходу: З. Гайдай виконала 

«Серенаду» і «Куда?» Ф. Шуберта, «Лорелею» Ф. Ліста (німецькою), арію Манон з опери «Манон» 

Ж. Массне (російською), арію Снігуроньки з однойменної опери М. Римського-Корсакова, «День ли ца-

рит…» П. Чайковського, арію Ганни з опери «Наймичка» М. Вериківського, декілька українських народних 
пісень тощо. Після концерту артистів привітали знамениті митці-емігранти – російський композитор 

О. Гречанінов, диригент Е. Купер, співачка І. Кремер, донька російського співака Ф. Шаляпіна Лідія та ін. 

[8, 114-114 зв.]. Однак на заваді наступній поїздці до Детройту (штат Мічиган) стали вимоги представників 
місцевої влади припинити концерти [8, 115], оскільки радянські делегати не зареєструвалися, як «іноземні 

агенти», що загрожувало або сплатою тисячі доларів штрафу, або двома роками ув'язнення, або тим та ін-

шим разом [7, 54]. Ймовірно, мало місце непорозуміння, яке вилилося в порушення правил перетину кордо-

ну. Крім того, характер діяльності артистів, зокрема, виступ З. Гайдай та І. Паторжинського на прокомуніс-
тичному «3-му Американському слов'янському конгресі», що пройшов у Медісон Сквер Гарден [7, 42; 8, 

101-102], засвідчив їх політичну неблагонадійність в очах місцевої влади. Таким чином, представники ра-

дянської делегації змушені були безславно покинути північноамериканський континент. Як зазначила в що-
деннику співачка, під час скороспішного від’їзду [8, 117 зв.], про що, швидше за все, подбала «радянська 

амбасада» [7, 54], їй довелося залишити деякі речі та навіть ноти, аби без додаткових проблем із багажем 

відлетіти до СРСР [8, 119 зв.].  
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в даній праці вперше було висвітлено подробиці органі-

зації й проходження концертно-гастрольної поїздки З. Гайдай до Канади та США. Здійснена в період радян-

ського тоталітаризму середини 1940-х рр. та за сприяння прокомуністичних сил трьох країн, вона набула 

ознак політично-пропагандистської акції, яку свідомо проводили в провідних державах північноамерикан-
ського континенту члени радянської делегації.  

Висновки. Отже, організація концертно-гастрольної поїздки до Канади та США в 1946 р. лівими си-

лами трьох країн із метою політичної пропаганди комуністичного ладу визначила її характер та вплинула на 
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перебіг. Залучена до цієї поїздки З. Гайдай, безперечно, могла б отримати чудову нагоду збагатити свій тво-

рчий потенціал, якби мета гастролей від самого початку не була скомпрометована політично-

пропагандистськими намірами, а співачка не перетворилася на радянського посланця. Проте в сталінську 
добу інакше й не могло бути, оскільки закордонна поїздка, яка передбачала зустріч з іноземцями, а в даному 

випадку – з представниками української діаспори, не могла обмежитися виключно мистецькими завдання-

ми, а репрезентувала агітаційну модель партійно-державного штибу. Тому цим гастролям не судилося стати 
знаковою подією у творчій біографії співачки. Не запропонувавши публіці принципово нового репертуару 

чи тематичних концертних програм, розтрачуючи час та енергію на різні зустрічі, прес-конференції тощо 

вона не встигла вповні проявити свій вокально-виконавський талант. Хоча ця поїздка й не принесла артист-

ці особливих творчих досягнень, вона збагатила її новим життєвим досвідом під час перебування у провід-
них країнах північноамериканського континенту, в моменти незабутніх зустрічей з представниками україн-

ської діаспори, в періоди випробувань на мобільність та стійкість у непередбачуваних ситуаціях, 

спричинених специфікою поїздки. 
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