Дога Євген

ДОГА
Євген Дмитрович
Eugen Doga
(1937 р.н.)

Народився 1 березня 1937 року в селі Мокра Рибницького району Молдови. У 1951-1955
роках навчався в музичному училищі в Кишиневі за класом віолончелі, потім у
консерваторії (1955-1960). Паралельно з навчанням працював на Молдавському радіо.
Кар'єрі музиканта завадив параліч лівої руки. Дога ще 5 років навчається в консерваторії
за класом композиції (1960-1965), в той же час дебютує піснею у виконанні оркестру під
керуванням Шико Арановича. У 1963 пише свій перший струнний квартет.
Після закінчення консерваторії припинив писати музику і захопився теорією, написав і
видав підручник для студентів. У 1962-1963 роках Євген Дога викладав в одній з
кишинівських музичних шкіл, а в 1963-1967 роках - теорію музики в Кишинівському
музичному училищі ім. Є. Коки. У 1967-1972 роках був членом репертуарно-редакційної
колегії Міністерства культури Молдови. У 1987-1991 роках був членом комісії з Ленінської
і Державних премій СРСР. Два скликання був депутатом Верховної Ради Молдови, два у Верховної Ради СРСР. Брав участь у розробці Закону «Про інтелектуальну власність»,
який перевагою в 6 голосів був заблокований.
У 1973 році Євген Дога отримав Премію комсомолу Молдавії імені Бориса Главан за
музичні твори «Пісня про моє місто» на слова Г. Воде, «Я і ти» на слова Л. Ошаніна,
«Кодрій мей фрумошь» («Мої прекрасні Кодри») на слова П. Крученюк, «Хора
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пріетеніей» («Хору дружби») на слова І. Подоляну, «Нунта веселе» («Веселе весілля») на
слова Н. Чепраги, пролог до фільму «Кишинеу-Кишинеу» («Кишинів-Кишинів»;
оркестровий варіант), позивні радіостанції «Орізонтул».
Євген Дога є автором музики багатьох популярних фільмів. Насамперед його творчість
пов'язана з фільмами Еміля Лотяну. Він назвав Євгена Догу «Жюль Верном в музиці».
Найвідомішим його саундтреком є вальс у фільмі «Мій ласкавий і ніжний звір» (1978).
Повна фільмографія Євгена Доги - понад двісті фільмів. Є. Дога багато років співпрацює
з режисерами: Самсоновим, Натансоном, Панкратовим, Муратовим, Суріним, Прошкіним
та іншими.
Після розпаду СРСР в 1991 році, Євген Дога живе і працює в м. Москва, Російська
Федерація.
Найвідоміша пісня про Кишиневі - «Мій білий місто» на слова Г. Воде написана також ім.
Крім цього Євген Дога склав збірник пісень про Кишинів «Місто співає» (1967) і
присвятив йому музичну п'єсу для естрадного оркестру «Ритми міста» (1970).
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