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містять біографічні дані про: Платона та Іларіона Майбород,  Людмили 

Старицької-Черняхівської та до 100-річчя створення Національної 
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Вступ 

Світ культури, у якому існує людство, є складним і багатоманітним, тому світову культуру слід 

усвідомлювати як рівноправне співіснування культур усіх народів. Це співіснування побудоване на 

взаємозбагаченні різних національних культур, неприпустимості претензії на лідерство з боку окремої 

національної культури, визнанні загальнолюдської культури вищою за її різновиди через те, що вона 

їх об'єднує в єдине ціле та сприяє взаєморозумінню. 

Проте в ситуації культурного розмаїття, історичного співіснування різних народів актуальним 

є питання щодо особливостей національних культур. Ознакою сучасності є визнання за кожною 

національною культурою права на відстоювання власної самобутності, самостійне існування й 

розвиток, а також визнання тенденції її зближення з іншими культурами. 

Розмову про національну культуру слід починати з осмислення поняття "народ". Це поняття 

поєднує уявлення про такі соціальні групи, як плем'я, народність, нація. Зрозуміти, що об'єднує народ 

в єдине ціле, можна на основі історичного підходу, згідно з яким народ, тобто етнос, - це історично 

усталена на певній території стійка біосоціальна сукупність людей, які мають загальні стабільні риси, 

особливості культури, мови, усвідомлюють свою єдність, свій генетичний зв'язок з іншими 

представниками цієї самої групи та відмінність від інших. Людина сприймає себе нащадком попередніх 

поколінь, пам'ять про які передається в часі. Так формується історична спадкоємність, що й визначає 

цілісність народу-етносу. Важливо зазначити, що поняття "народ-етнос" є не тільки біологічним, а й 

соціальним, оскільки базується не на реальному генетичному зв'язку ("нащадок по крові"), а на 

самосвідомості людей (інакше це призводить до расистських спроб ділити людей на "щирих" і 

"нещирих" представників етносу). 

Історичні умови, у яких існують народи-етноси, утворюють різні соціальні зв'язки. Це зумовлює 

появу етносоціальних спільнот - субетносів - неголовних етносів, які підпорядковані основному 

етносу (так, у складі українського народу є такі субетноси, як гуцули, лемки, бойки тощо). Тому народ 

як етносоціальна спільнота поєднує людей різного етнічного походження, оскільки об'єднуючі чинники 

не вичерпуються, як уже підкреслювалося, уявленнями про генетичну спорідненість. 

Поняття "нація" в науковій літературі використовується в більш поширених значеннях. По-

перше, нація - це сукупність громадян держави, тобто це народ, який досяг певного рівня культурного 

розвитку й певного ступеня політичної організації. Він об'єднаний спільною мовою й культурними 

традиціями і організований в єдину державу. У такому розумінні нація -територіально-політична 

спільнота, синонім держави. 

По-друге, нація - історично сформована стійка спільнота людей, для якої є характерним єдність 

економічного життя, мови, території, психологічних рис (національний характер, національна 

свідомість та ін.). У такому розумінні нація - соціально-історичне явище, яке виникає в період 

подолання феодальної роздробленості й зародження капіталізму, а держава як важливий чинник 

консолідації нації не є її обов'язковою ознакою. 

Становлення більшості сучасних європейських націй пов'язане з переходом від феодальних 

відносин, що базуються на натуральному господарстві, до буржуазних, основою яких є ринкове 

господарство (доба пізнього Середньовіччя), у процесі чого формується національна самосвідомість, 

утворюється національна мова - у цілому національна культура. 

Національна самосвідомість формується під час утворення національної держави (як це 

відбувалося в Західній Європі) або під час національно-визвольних рухів, коли керманичі суспільства 

звертаються до широких верств населення з ідеями національного визволення, національного єднання 

тощо (як це було, наприклад, в Україні). 

Отже, національна самосвідомість обумовлюється почуттям причетності як до певної етнічної 

культури, так і до певної національної культури, які можуть не збігатися (наприклад, у 

багатонаціональних державах живуть люди різного етнічного походження - "канадські українці", 

"американські китайці", "французькі араби", "німецькі турки" тощо). Національна самосвідомість - це 

усвідомлення представниками нації себе єдиною цілісною спільнотою в системі національних відносин 

на основі сукупності національних цінностей, уявлень, традицій тощо. Національна самосвідомість 

також може бути визначена як самовизначення людини в системі національних відносин, утвердження 

себе як носія національних цінностей, мови, традицій та ін. 

У процесі утвердження й усвідомлення національно-культурної окремішності найголовнішу 

роль відіграє мова. Вона є основою мовлення, фундаментом людської комунікації, засобом 

передавання думок, сукупності знань і уявлень людей про світ. Вона одночасно є як умовою розвитку 

національної культури, так і його результатом.  
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Базисом національної культури є етнічна культура. Вони, проте, не є тотожними, оскільки в 

сучасному світі існують як "моноетнічні нації", так і "поліетнічні нації" (територіально-політичні 

утворення). Етнічна культура виникає разом з етносами й охоплює більшою мірою сферу праці й 

побуту: особливості норм поведінки, звичок, обрядів, народних промислів, фольклору, одягу, їжі 

тощо. Специфіка етнічної культури зумовлюється природним середовищем і характеризується 

консерватизмом, традиційністю, орієнтацією на збереження свого коріння й самобутності 

Національна культура не обмежується вузькими межами однорідної етнічної спільноти, вона 

живе розбудовою нового, сприйняттям змін, розвитком активних контактів і діалогу з іншими 

культурами, докладанням значних зусиль щодо засвоєння досягнень інших національних культур, що 

й зумовлює її внесок у загальносвітовий культурний процес. 

Співвідношення національного і загальнолюдського - це проблема єдності та розмаїття світової 

історії. Національна культура - це поєднання загальнолюдського та етнічно неповторного, національно 

особливого. На етапі становлення націй в їх культурі домінувало національно особливе. З подальшим 

розвитком людства поширюються і посилюються матеріальна і духовна взаємодія і взаємозбагачення 

культур, відбувається інтеграція життя окремих націй в єдине світове ціле. Без цього людство не має 

майбутнього. Традиції і новації в національній культурі - два невід'ємні процеси її існування та 

розвитку. 

Проблеми утвердження нації і національної культури пов'язані з явищем національної ідеї. Її 

зміст передбачає наявність у національної спільноти почуття національної гордості, національної 

гідності, усвідомлення мети, яка об'єднує, організує, мобілізує націю на подальший 

розвиток. Національна ідея органічно поєднує: знання про минуле, що забезпечує усвідомлення 

історичного досвіду та уроків історії; знання про сьогодення, що надає об'єктивну картину сучасних 

проблем і можливостей їх розв'язання; прогнозування майбутнього як стратегію подальшого поступу 

суспільства. 

Національна ідея не може бути обмежена відродженням забутого, встановленням істинності 

викривлених сторінок історії. Вона мобілізує націю на продуктивний розвиток економічного, 

політичного, морального, художнього потенціалу тощо. Отже, національна ідея має віддзеркалювати 

оптимальну міру традиції і модернізації. 

Національна ідея не виникає стихійно на побутовому рівні, вона формується в процесі 

цілеспрямованої діяльності національної еліти, до якої належать представники різних сфер діяльності 

(політичної, технічної, наукової, мистецької тощо). Національна еліта - це представники народу, нації, 

які через потужний особистісний потенціал відіграють у суспільстві значущу роль і здатні власними 

зусиллями впливати на розвиток держави, нації, національної культури, надати емоційно-чуттєвий 

поштовх національній ідеї, а далі реалізувати її в практичній площині. 

Таким чином, національна культура - своєрідний сплав власної етнокультурної спадщини й 

загальнолюдських ідей і цінностей. Національна культура, зберігаючи свою етнічну несхожість, 

спрямована на пошук спільного з іншими народами, діалог з ними, обмін культурним надбанням, гідне 

входження у світовий культурний простір. 

Сучасне українське 

суспільство, зорієнтоване на 

впровадження в життя 

гуманістичних ідей, духовне 

збагачення нації, потребує 

посиленої уваги до історії 

народу та його культури. Рівень 

засвоєння духовних надбань 

вітчизняної культури 

позначається на світоглядних 

поглядах молодої еліти України, 

її здатності до формування громадянських переконань, високого рівня національної самосвідомості, 

патріотизму, толерантності, та повного осягнення духовної скарбниці українського народу. 

У 2018 році ювілярами є такі представники національної еліти України, як: Платон та Іларіон 

Майбороди, Людмила Старицька-Черняхівська, Лесь Курбас. Також у цьому році виповнюється 100 

років зі створення Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди.  
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Родина Майбород 

Мабуть, немає в Україні людини, яка б не знала композиторів-братів Майбород, Георгія - автора 

опер: «Тарас Шевченко» і «Ярослав Мудрий» і автора прекрасних ліричних пісень «Білі каштани», 

«Київський вальс», «Ми підемо, де трави похилі», «Pідна мати моя» - його молодшого брата Платона. 

Ці твори увійшли в золотий фонд музичної культури украінскогo народу. 

А починалася життєва доріжка для них з рідного дому в селі Пелехівщина на Полтавщині, 

заснованої зaпорожскім козаком Пелехом. Багато сімей в селі вели свій рід від запорожців, і можна 

тільки уявити собі, як маленькі діти слухали розповіді своїх сивовусих дідусів про славних зaпорожскіх 

козаків, Запорізьку Січ, звитяжні подвиги. І переповнялися їх серця гордістю за своїх пращурів і 

радістю, що вони внуки легендарних запорожців. 

А для Георгія і Платона ці розповіді були наймилішими ще й тому, що в селі добре пам'ятали їх 

прадіда Федора Майбороду, який ходив чумаком у Таврію, а ще так співав, що про його співи 

згадували в навколишніх селах і через три покоління. 

Їхній батько - Іларіон Іванович, теж був музично-обдарованою 

людиною, співав і грав майже на всіх інструментах: гітарі, мандоліні, скрипці, 

балалайці, бандурі, контрабасі, грав не тільки сам, а й з братом Віктором, а 

потім - зі своїми підростаючим синами. Самостійно навчилися музичній 

грамоті, створили сімейний оркестр, почали вчити популярні твори відомих 

композиторів. Музикою вони займалися у вільні від важкої селянської праці 

хвилини. 

Іларіон Іванович пішов на імперіалістичну війну, потім повернувся. В 

Україні в цей час почалося відновлення власної державності, обтяженої 

війнами, які немов хвилі морські, котилися по Україні зі всіх сторін. Іларіон 

Іванович не захотів вступати в колгосп. Його розкуркулили і він, як і багато 

людей в той час, втік в Запоріжжя, де будували Дніпрогес і потрібні були 

робочі руки. 

У Запоріжжі, куди він приїхав з родиною у 1932 році, вже працювали 

його син Георгій і брат Василь Майбороди. Влаштувався експедитором на коксохімзаводі. Почалося 

облаштування на новому місці, сини все частіше виходили на музичну дорогу. Старший, Георгій, 

активно брав участь в самодіяльній хоровій капелі «Днiпрельстан», яку очолював композитор Л. 

Усачов. 

Капела ця вперше в Запоріжжі поставила фрагменти опер «Євгеній Онєгін» Чaйковскогo і 

«Русалка» Драгoмижскогo. Люди похилого віку досі згадують ті уявлення. У 1936 році Георгій став 

студентом композиторського факультету Київської консерваторії. У 1938 році вступив до консерваторії 

і молодший, Платон. Здавалося, все було добре. Але тільки сьогодні, коли відкрилися архіви КДБ, 

можемо сказати, що тоді сталося. 

9 березня 1938 року Майборода Іларіон Іванович був заарештований у себе на квартирі на 9-

му селищі (тепер там розташовані приватні гаражі). Під час обшуку у нього вилучили паспорт ШЖ 

094796, профспілковий квиток 040786, грошові чеки в кількості 13 штук і (увага!) схеми-плани 

німецькою мовою! 

Оце натішилися напівграмотні енкаведісти: схопили надзвичайно небезпечну людину! Правда, 

у справі ці схеми-плани більше не зустрічаються. Тільки майже через місяць, 30 березня Іларіон 

Іванович пише заяву на ім'я міністра держбезпеки Єжова про своє щиросердне визнання, і 1-го квітня 

проходить один-єдиний допит, де він повністю визнає все, що від нього вимагає слідчий. 

Іларіона Івановича звинувачують в тому, що він «є учасником контрреволюційної повстанської 

організації, яка діяла на Запорізькому коксохімічному заводі з метою підготовки збройного повстання 

проти Радянської влади в момент початку війни». Її нібито очолював Яким Якович Мельников - агент 

з постачання Нікопольського водоосвітлення. 

Проходили з цієї справи й Павло Іванович Кіло - майстер монтажних робіт коксохімзаводу, 

Сергій Йосипович Нечаєв - головний бухгалтер упрaвління ринку м.Запоріжжя, Андрій Андрійович 

Христич - столяр з coцмістечка Запоріжжя, Олександр Васильович Нікoлаев - начальник планово-

виробничого відділу Запорізького деревообробного комбінату. Здається, що вони навіть не були 

особисто знайомі до арешту. 

Впадає в очі й те, що Майборода, Нечаєв і Нікoлаев майже через місяць після арешту 

починають давати «правдиві» свідчення про свої «контрреволюційні злочини». А Мельников (нібито 

керівник групи), Кіло і Христич були заарештовані 24 березня. І у всіх шести справах протоколи 

одного-єдиного допиту. 

Іларіон Майборода 
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Брат генерала Петра Григoренка - Іван, інженер ливарного цеху заводу «Комунар», який сидів 

саме в той час у в'язниці Запорізького управління НКВД, розповідав потім, як там били в'язнів ... Те, 

що звинувачення шито білими нитками, свідчить і збережений по справі протокол очної ставки між 

Іларіоном Івановичем і Олександром Нікoлаевим. Під протоколом стоїть дата 4-го березня 1938 року, 

коли всі вони ще були на волі. 

Після 4-го квітня допити всіх звинувачених припиняються до 20-го квітня. Саме в той день 

відбулося засідання трійки Управління НКВД по Дніпропетровській області. Заарештованих 

звинувачували в тому, що вони належали до контрреволюційної організації, яку створив колишній 

офіцер денікінської армії Едуард Прейс, засуджений до розстрілу в 1937 році. 

Зауважими лише, що постановою Військової колегії Верховного суду СРСР від 4 червня 1957 

року справу Прейса провадженням закрито за відсутністю в його діях складу злочину. А в той день 

всіх членів «контрреволюційної групи», в тому числі і Іларіона Майбороду, засудили до розстрілу ... 

Майже через місяць 16 червня 1938 року всіх шістьох розстріляли в Запоріжжі. Про це свідчить акт 

розстрілу, який зберігся у справі. 

Близькі родичі мовчали - боялися, що і до них доберуться каральні органи. Мовчали і Платон 

з Георгієм. Тільки через майже 20 років Христич Уляна Григорівна, Мельникова Олена Олександрівна 

і Надія Павлівна Кіло (донька розстріляного) звернулися в прокуратуру з проханням повідомити про 

долю їхніх близьких. У 1957 році всі шестеро були реабілітовані за відсутністю складу злочину. 

Новим змістом сьогодні наповнюється творчість композиторів-братів. Вони знали про долю 

батька і не могли про це не написати. Тепер по-іншому звучать слова з «Пісні про рушник», яка так 

популярна в Україні та за її межами: 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала… 

…Ти ночей не доспала… 

І в дорогу далеку ти мене 

на зорi проводжала… 

…на зорi проводжала… 

Не міг не згадати Платон Майборода той далекий і трагічний 1938 рік, коли писав музику на 

вірш Андрія Мaлишкa. А все починалося так добре. Після важкої роботи в полі збиралися біля рідної 
домівки. Сідали всі разом. Налаштовували інструменти батько, дядьки, Георгій з Платоном, а мати 

готувалася співати, ось ще хвилина друга - і поллється музика з їхнього двору на все притихле село. 

Bcе такі молоді і красиві, і життя таке довге ... 

Дивний збіг обставин: брати Платон та Георгій народилися в один день - 1 грудня. Тільки 

старший, Георгій, - в 1913 році, а молодший, Платон, - в 1918-му. Через те, що всі в родині любили 

народну музику, знали багато пісень, Платон з малих років навчився грати на слух на балалайці. А 

Георгій, першим в сім'ї прокладав дорогу в музичне мистецтво (згодом він став відомим композитором, 

народним артистом СРСР, лауреатом Державної премії УРСР ім.Т.Г.Шевченка), вчив його музичної 

грамоти. 

Після переїзду у 1932 році до Запоріжжя, де в той час було набагато легше прогодуватися, 

Платон продовжив навчання в середній школі. Багато і з задоволенням займався в самодіяльному 

музичному гуртку. Любов до музики, гаряче бажання самому опанувати це високе мистецтво привели 

до рішення в 1934 році вступити до Київської консерваторії, де вже 

навчався в класі видатного композитора і педагога Левка Ревуцького 

Георгій Майборода. Здібному юнакові пощастило: Лев Миколайович взяв 

його до себе в клас композиції Київського музичного училища. 

Надзвичайна обдарованість, прекрасна пам'ять, наполегливість і 

вимогливість до себе допомогли юному Майбороди пройти чотирирічний 

курс музичного училища за два роки. У 1938-му він став студентом 

консерваторії. 

Через три роки почалася Друга світова війна, і брати Майбороди, 

ні хвилини не сумніваючись, пішли на фронт, захищати Батьківщину.  

У червні 1941-го студенти Київської консерваторії Георгій і 

Платон одними з перших зайняли чергу до військомату. Вирішили, якщо 

німець вже на підході до Києва, то ніхто не буде ретельно звіряти анкетні 

дані дітей "ворога народу". Так і сталося - без зайвих питань 27-річного 

Георгія і 22-річного Платона відправили на фронт воювати в одну 
Платон Майборода 

(перший зліва) 
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частину. Поки старший брат тримав оборону Дніпра в районі Каніва і Черкас, санітар Платон виносив 

з поля бою поранених солдатів. 

На все життя в пам'яті молодого бійця залишився образ юної медсестри, яка загинула на його 

очах, прикриваючи від куль пораненого командира. Платон навіть імені її не знав, але увічнив в музиці 

- після війни попросив поета Дмитра Луценка написати про медсестру душевні рядки, а сам склав 

мелодію до пісні "Їй було всього 18". 

Потрапивши в ополчення в районі урочища Шумеково, де загинув практично весь штаб фронту 

на чолі з Кирпоносом, брати Майбороди дивом вижили. Але полону уникнути не вдалося. У концтаборі 

"Хорольська яма" у обох серце розривалося: адже вони так близько від рідного дому, в якихось ста 

кілометрах. Обох врятувала мати. 

Вже немолода Дарина Єлисеївна Майборода, дізнавшись, що її сини знаходяться в концтаборі 

на Полтавщині, вирушила в дорогу, - ділилися спогадами жителі села Пелехівщина. - Найбільше мати 

боялася за молодшого Платона: його могли розстріляти першим, так як у нього були чорні кучері і цим 

він був схожий на єврея. 

Дістала Дарина Єлисеївна з великої козацької скрині свої прикраси, спакувала сало і пішла на 

уклін до поліцаїв. Правоохоронці "Хорольської ями" не встояли перед подарунками і розшукали в 

натовпі полонених братів. Мати прийшла вчасно - старший Георгій вже ледве на ногах тримався. 

У 1943 році братів інтернували в Польщу працювати на заводі. І тільки коли місто Катовіце 

звільнили радянські війська, вони змогли знову стати до ладу і звільняти від фашистів Європу. Георгій 

був кулеметником, а Платон - зв'язковим. 

«Якось після бою біля підніжжя Австрійських Альп в руїнах школи ми знайшли рояль, - 

розповідав бойовий товариш композиторів Леонід Янні. - Платон мало не розплакався: прибрав з 

інструменту бите скло, витер пил і доторкнувся до клавіш. "Місячна соната" Бетховена у виконанні 

українця зібрала навколо школи натовп народу. На звуки музики з окопів вибиралися люди похилого 

віку, діти, солдати. 

Коли Майборода закінчив грати, до нього підійшов худорлявий німець і сказав: "Нічого не 

розумію - ви воюєте з німцями і граєте їх улюблену музику ?!" На що солдат, який знав німецьку мову, 

відповів: "Ми не з Бетховеном воюємо і не з Шиллером, ми проти фашистів". 

Між боями Платон навіть розшукав будинок улюбленого композитора, побував на його могилі 

у Відні і привіз жменьку землі звідти своєму наставнику Ревуцькому. А епізод з роялем в підвалі школи 

увійшов до фільму про війну "Наша біографія". В Європі Майбороди дійшли з боями і концертами 

майже до самого Берліна. 

Про музичний дар Платона знала вся Краківська стрілецька дивізія, тож йому доручили 

очолити ансамбль. У перерві між боями солдати із захватом слухали "Скажи-ка, дядя", "Шовковий 

кисет", "Капелюх". В репертуарі військового ансамблю навіть була пісня "Про капітана Джона 

Кеннеді", а Майборода написав куплети про генерала Конєва. 

Якось перед важким боєм Платона викликали в штаб і змусили переписувати якісь документи. 

"Товариш командир, мені воювати треба, а не цидулками займатися", - заперечив зв'язковий. Але той 

був невблаганний. Виявилося, що у комполка Семенова син теж був композитором і пропав на фронті. 

Ось полковник і вирішив врятувати українського музиканта. "Якщо його вб'ють, від цього буде мало 

користі. Хай живе, після війни він щось зробить для мистецтва", - пояснив свій вчинок командир полку. 

Платон виправдав його сподівання. Після закінчення війни він продовжив навчання в 

консерваторії, став народним артистом СРСР і створив багато прекрасних творів. Якось під час 

гастролей в Ленінграді Платон Іларіонович розшукував свого рятівника, але, на жаль, спізнився - 

полковника Семенова вже не було в живих. 

Майбороди-старшому теж пощастило пройти всю війну. Через поранення Георгій довгий час 

провів в госпіталі. До ладу повернувся лише в 1945 році, брав участь в боях за звільнення Праги. 

Після Перемоги став аспірантом консерваторії, написав музику для відомих опер "Тарас Шевченко" і 

"Ярослав Мудрий". Звання народного артиста СРСР Георгій отримав на 19 років раніше молодшого 

брата. 

Наприкінці 1945 року після демобілізації Платон Майборода повернувся до Києва і продовжив 

навчання. У 1947 році він закінчив композиторський факультет Київської консерваторії. Майже шість 

років Платон Іларіонович викладав в Київському музичному училищі ім.Р.Гліера і у вечірній музичній 

школі для молоді. Саме тоді його увагу як композитора привернула пісня. З українським поетом 

Олексієм Ющенко в 1948 році вони створили динамічну, сповнену героїки «Щорсівську» і дві ліричні 

пісні: «Вже зірка вечірня засяяла» і «Дівоча». 
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У 49-му відбулася знакова зустріч Платона Майбороди з відомим українським поетом-ліриком 

Андрієм Малишко, який надзвичайно тонко відчував музику і не тільки писав вірші, а й сам створював 

до них мелодії. Багаторічна творча і людська дружба Майбороди і Малишка почалася з «Колгоспного 

вальсу», що відразу ж отримав широку популярність. Понад двадцять пісень, серед яких такі шедеври, 

як «Рідна мати моя» («Пісня про рушник»), «Мі підем, де трави похілі», «Білі каштани», «Київський 

вальс», «Пісня про вчительку», побачили світ завдяки талановитим авторам, які так глибоко відчували 

душу свого народу. 

Цікава історія створення «Київського вальсу». У листі до Майбороди і Малишка студенти 

Київського медичного інституту розповіли про свою мрію про пісню, присвяченій квітучому Києву, яку 

їм хотілося б забрати з собою, коли вони, молоді лікарі, роз'їдуться по різних куточках країни. Саме 

студенти-медики і стали першими слухачами і виконавцями пісні, яка стала однією з найулюбленіших 

в колишньому Радянському Союзі. 

Стихія вальсу виявилася особливо близькою творчому дару композитора. «Колгоспний вальс», 

«Київський вальс», «Білі каштани», написані пізніше «Студентський вальс», «Друзі хороші мої», 

«Дніпровські хвилі» та інші мелодії були відомі не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу, 

особливо там, де великі українські діаспори: США, Канаді, Австралії, країнах Латинської Америки. Ці 

пісні навіювали такі солодкі і хвилюючі спогади про далекий край, такий рідний і недоступний, з його 

садами і левадами, піснями за святковим столом ... 

Серед робіт останнього десятиліття життя композитора дуже виділяється його монументальний 

«Гімн Києву» на вірші В.Коротича, визнаний переможцем конкурсу на кращу пісню про Київ, який 

проводився на честь 1500-річчя міста. 

У 1983 році, до 40-річчя визволення Києва від гітлерівців 

Платон Майборода створив ще один твір - «Хвилину мовчання» 

на вірші Е.Рубальского, що вражає драматичним пафосом, 

виразним і яскравим мелодизмом. До речі, творчий внесок 

композитора становить понад 200 пісень, кантат, ораторій, 

увертюр і дум, багато з яких увійшли в пісенну скарбницю 

українського мистецтва. Символічно, що проводжала Платона 

Майбороду в останню путь його «Пісня про рушник», у 

виконанні Олександра Таранця, який був колись її першим 

виконавцем. 

Олександру Білашу, композитору, лауреату Державної 

премії України імені Тараса Шевченка належать такі слова: 

«Платон Майборода вибухнув піснею». А незадовго до свого 

власного відходу він написав: «Давайте згадаємо в грудневий 

сніговий і холодний день теплим словом наших співучих полтавчан-українців-братів-соколів, які своїм 

братнім приходом в земній великотрудний світ наповнили наше життя сенсом і красою і в годину 

смутку і переживань , і в годину застілля і трагічної радості. І нехай стелиться перед ними квітчастий 

рушник на тій неходженій дорозі, на яку вони вийшли вже безсмертними ». І до цього важко ще щось 

додати. 

Доробок українського композитора, народного артиста УРСР П. Майбороди становить понад 

200 пісень, і всі вони відіграли важливу роль у розвитку української пісенності ХХ ст., найкращі з них 

стали її класичним надбанням, а деякі навіть увійшли до пісенної скарбниці світового мистецтва. 

Примітною особливістю його музикального висловлювання стало зіставлення трьох видів вокального 

викладу: соліст – дует (однорідний) – хор. Вирізняється і хорова партитура, адже прийоми 

багатоголосся і ладового розвитку його пісень постали на фольклорному грунті й найкращих традиціях 

української професійної музики.  

Істотною рисою пісень Майбороди навіть на громадянську тематику є їх ліричне наповнення, 

м’яка задушевність, поєднана з героїкою. А його ліричні пісні – особливо створені у співдружбі з А. 

Малишком – давно загальновизнані як шедеври жанру. Значення творчого внеску цих митців особливо 

помітне, якщо оглянути пісенний доробок 50-60-х років ХХ ст. – апогей їх творчості. Адже в ті часи, в 

силу упередженого ставлення до «ліричного» взагалі (що обстоювалося ідеологами РАМПУ ще з 20-х 

років) таким творам приділялося найменьше уваги. Зокрема, деякі музикознавці й композитори 

вважали ліричну пісню неспроможною розкрити великі теми суспільно-громадянського значення та 

високі ідеї радянської доби, бо лірика «демобілізує» людину і тому «не відповідає» першорядним 

завданням радянської пісенної культури. Негативно ставилася критика і до тих джерел, які живили 

ліричну пісню – народних ліричних пісень, особливо пісень-романсів міського походження. 

Але поява високохудожніх і суспільно значущих ліричних зразків була на часі. Очевидно, була 

на порі й поява провідного майстра в галузі ліричної пісні. І ним став Платон Майборода. Художня 

виразність, щирість емоцій, яскравий мелодизм зумовили велику популярність лірики Майбороди 



10 

 

далеко за межами України. Його пісня несла світу красу українського слова, чудові мелодії широкого 

дихання, продовжувала найкращі традиції національної музики.  

Пам’ять про українського Майстра пісні жива в Україні: 1989 

року ім’я П. Майбороди  було присвоєно хоровій капелі Національної 

Радіокомпанії України (Київ) і Запорізькому музичному училищу (там 

створено меморіальний кабінет, проводяться конкурси молодих 

композиторів на найкращу пісню); у Державному архіві-музеї 

літератури та мистецтва утворено меморіальний кабінет-світлицю 

(разом з А. Малишком), встановлено меморіальну дошку на будинку, 

де жив композитор (Київ, вул. Софіївська, 16) і надгробок на 

Байковому цвинтарі (скульптор М. Білик, архитектор А, Чемерис). Від 

листопада 2008 року на мапі Шевченківського району столиці України 

є вулиця, названа іменем Платона Майбороди. 

На честь 90-річчя Платона Іларіоновича, який першимз-поміж 

музикантів був удостоєний високої 

нагороди – Державної премії 

України ім. Т. Шевченка була видана 

книга його пісень та хорів «Я прийду 

до тебе з піснею) (див. перелік 

рекомендованої літератури). 

Щорічно до дня народження П. Майбороди дружина — Тетяна 

Майборода-Винниченко — організовує концерти з його творів, 

радіопередачі й ТБ-програми; зібрала спогади сучасників, 

опублікувала статті. Саме вона ініціювала створення меморіального 

кабінету-світлиці при ЦДАМЛМ (на Софіївській пл.), підготувала 

випуск CD. 

1 грудня 2018 року на державному рівні в Україні 

відзначається пам'ятна дата — 100 років з дня народження Платона 

Майбороди (1918—1989), композитора 

Творчий доробок П. Майбороди включає: 

Вокально-ораторіальні твори 

 вокально-симфонічна ораторія «Дума про Дніпро» (слова А. Шияна і Т. Масенка, 1954), 

 поема «Тополя» (1966, сл. Т. Шевченка), 

 2 кантати (1956, 1974); 

для симфонічного оркестру — 

 «Героїчна увертюра» (1947); 

пісні (понад 100) — 

 «Розлягалися тумани» (1940, сл. О.Новицького), 

 цикл про Героїв Соц. Праці (1949, сл. О.Ющенка), 

 «Колгоспний вальс» (1949, сл. А.Малишка), 

 «Білі каштани» (1953, А.Малишка), 

 «Київський вальс» (1954, А.Малишка), 

 «Пролягла доріженька» (1954, А.Малишка), 

 «Ми підем, де трави похилі» (1954, А.Малишка), 

 «Друзі хороші мої» (1955, сл. Т.Масенка), 

 «Рідна мати моя» («Пісня про рушник», 1958, А.Малишка), 

 «Ти моя вірна любов» (1958, А.Малишка), 

 «Якщо ти любиш» (1959, сл. М.Нагнибіди), 

 «Гаї шумлять біля потоку» (1967, А.Малишка), 

 «Моя стежина» (1970, А.Малишка), 

 «Пісня про козацькі могили» (1962, А.Малишка), 

 «Пісня про вчительку» та інші (1967, сл. А.Малишка), 

 «Партизанська дума» (1963, сл. М.Стельмаха), 

 «Виростеш ти, сину» (1973, сл. сл. В.Симоненка), 

 «Тополина баркарола» (1973, сл. В.Сосюри), 

 «Рідна земле моя» (1973, сл. Д.Луценка), 

 «Подвиг» (1971, сл. Д.Луценка), 

Меморіальна дошка Платонові 

Майбороді на будинку по вул. 
Софійській, 16 у Києві 
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 «Не збивай, зозуле, цвіту» (1975, сл. М.Ткача), 

 «Я до тебе у пісні іду» (1982, сл. Тамари Мезенцевої) та ін.; 

пісні для дітей; 

обробки народних пісень; 

музика до театральних вистав, кінофільмів: 

 «Долина синіх скель» (1956), 

 «Далеке і близьке» (1957), 

 «Гроза над полями» (1958), 

 «Зміна починається о шостій» (1958), 

 «Літа молодії» (1958), 

 «Одеса» (1959), 

 «Кров людська — не водиця» (1960, думи), 

 «Дмитро Горицвіт», 

 «Українська рапсодія» (1961), 

 «Люди не все знають» (1964), 

 «Дума про Британку» (1969), 

 «Абітурієнтка» (1973) 

 «Прощайте, фараони!» (1975), 

 «Прості турботи» (1975), 

 «Дипломати мимоволі» (1978), 

 «Оглядини» (1979), 

 «Візит до Ковалівки» (1980). 

 

Дискографія: 

 Майборода П. І. «Ой по горі ромен цвіте» (сл. Т. Шевченка): і. Паторжинський, і. Поліщук 

(фп.). — 8617, 1939; 

 Майборода П. І. «Гімн братерству» (сл. М. Рильського): Держ. хор. капела УРСР «Думка», худож. 
кер. А. Сорока. — Д 2044-45, 1954; 

 Майборода П. І. «Пісня про рушничок» (А. Малишко): Д. Гнатюк, «Юнацька пісня» (М. 

Нагнибіда): Держ. укр. нар. хор-, «Ми підем, де трави похилі», «Пролягла доріженька» (сл. А. 
Малишка): М. Фокін і С. Козак. — Д 005360-61, 1959; 

 Майборода П. І. «Пролягла доріженька» (сл. А. Малишка): М. Фокін і С. Козак-, «Колгоспний 

вальс» (сл. А. Малишка): Л. Руденко і П. Білинник. — Д 6399-400, 1960; 

 Майборода П. І. «Якщо ти любиш» (сл. М. Нагнибіди): Держ. хор. капела УРСР «Думка», «Любов 

моя» (сл. Т. Масенка): ft. Веприк, «Білі каштани» (сл. А. Малишка): тріо бандуристок: Н. 

Павленко, В. Третьякова, Т. Поліщук, «Гей у полі чистому» (сл. Т. Масенка): хор Укр. радіо; «Що 
ж ти ходиш» (сл. В. Швець): М. Фокін, «Рідна мати моя» (сл. А. Малишка): Д. Гнатюк, «Юнацька 

пісня» (сл. М. Нагнибіди): Т. Залевська й Г. Чукнюк; «Друзі хороші мої» (сл. Т. Масенка): М. 

Фокін і С Козак. — Д 6837-38, 1960; 

 Майборода П. І. «Пісня про Україну» (сл. А. Малишка): анс. пісні Укр. радіо п/к А. Бобиря. — Д 
14087-88, 1964; 

 Майборода П. І. «Пісня про рушничок» (сл. А. Малишка): Д. Гнатюк. — Д 14125-26, 1964; 

 Майборода П. І. «Розляглися тумани» (сл. А. Новицького): Держ. укр. нар. хор ім. Г. Верьовки, 
худож. кер. А. Авдієвський, солісти М. Шраменко й В. Мокренко. — С30-07783-84, 1976; 

 Майборода П. І. «Дума» (сл. А. Малишка): ВІА «Кобза», худож. кер. О. Ледньов. — С60- 10941-

42, 1978; 

 Майборода П. І. «Київський вальс» (сл. А. Малишка): С. Козак і ft Гуров. — С60-13317- 18, 1979 

та ін. 
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Людмила Старицька–Черняхівська 

 Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська (17.08.1868, 

м. Київ, — 1941), письменниця, літературний критик, громадський 

діяч, яка зробила вагомий внесок в історію європейської літератури 

Народилася Людмила Старицька 29 серпня 1868 р. у Києві в 

родині відомого письменника, драматурга, громадського діяча 

Михайла Петровича Старицького та Софії Віталіївни Лисенко — рідної 

сестри композитора М. Лисенка. 

Окрім домашнього навчання, Людмила здобувала освіту в 

пансіоні Криницької, навчалася в одній із кращих приватних жіночих 

гімназій Києва В. Ващенка-Захарченка. Ще в дитинстві вона склала 

перші казочки та вірші для молодшої сестри. В п'ятнадцять років 

Людмила вже писала для домашнього театру містерії віршем, у 

рукописному журналі гімназисток вмістила нарис "За Україну". 

Родина Старицьких була осередком українського духу 

Наддніпрянщини, тут не згасала національна ідея, пам'ять про славне 

минуле українського народу, його побут, звичаї, панувала особлива літературна атмосфера, звучала 

співоча українська мова. Бували тут діячі Громади — О. Русов, М. Драгоманов, П. Чубинський Людмила 

постійно спілкувалась з В. Антоновичем, М. Садовським, М.Кропивницьким, П. Житецьким, М. 

Заньковецькою. 

У 1887 р. альманах "Перший вінок" (Львів) опублікував поезію дівчини "Панахида", присвячену 

Т. Шевченкові. Тут уперше надрукувала свої вірші й Леся Українка. Рання поезія Л. Старицької 

привернула до себе увагу критики, схвально про неї відгукнулися П. Куліш, І. Франко. 

У 1888-1893 рр. Л. Старицька брала активну участь у роботі літературного гуртка "Плеяда". У 

гостинній господі М. Лисенка постійно збиралися О. Пчіл-ка, В. Самійленко, Леся Українка, М. 

Славинський, М. Обачний, Г. Григоренко. Ол. Черняхівський. Окрім оригінальних творів, гуртківці 

перекладали шедеври світової літератури українською мовою, зокрема Данте, Мольєра, Беранже, 

Гейне, Гете, Шіллера, Андерсена та ін. 

Л. Старицька опублікувала низку оповідань і статей російською мовою в "Русском богатстве", 

"Русской мысли", "Киевской старине". Її ранні твори друкувалися в "Правді" ("Перед бурею"), 

"Дзвінку" ("Пожежа", "Ледащо", "Три вечора"), "Зорі" ("Мрія"), в альманахові "Складка" ("Три друга"). 

Людмила стає учасницею театру корифеїв, театру самого М.Старицького, була серед 

організаторів, учасників театрального аматорства Наддніпрянщини. Вона організовує аматорські 

гуртки, пише для них водевілі, ліричну драму "Сафо", одну з кращих своїх драм "Аппій Клавдій". 

Поезія Л. Старицької була представлена І. Франком в антології "Акорди" та С. Єфремовим в 

"Українській музі". 

Із заснуванням у 1895 р. у Києві Літературно-артистичного товариства Л. Старицька входить 

до його правління, допомагає організовувати літературно-художні та наукові вечори, присвячені 

історії та культурі українського народу. Людмила бере активну участь у роботі "Історичного товариства 

Нестора-літописця" в Києві, "Наукового товариства імені Шевченка" у Львові. 

27 січня 1896 р. Л. Старицька виходить заміж за київського лікаря Олександра Григоровича 

Черняхівського. Згодом він стане відомим неврогістологом, професором, доктором медицини, автором 

численних праць у цій галузі, упорядником словника медичних термінів українською мовою. 1900 р. 

у них народилася донька Вероніка. 

Л. Старицька-Черняхівська — визначний театрознавець. Вона написала один із найперших 

нарисів з історії нового українського театру "Двадцять п'ять років українського театру". Разом з 

батьком Людмила Михайлівна створила трилогію "Богдан Хмельницький", історичні твори "Останні 

шуліки", "Червоний диявол", а також широко відомі — "Останні орли", "Розбійник Кармалюк" і мало 

знані — "Руїна", "Молодість Мазепи". 

Перша чверть XX ст. стала для літераторки періодом найвищого творчого піднесення. У цей 

час вона пише проблемно-сімейну драму "Крила", п'єсу "Останній сніп", драму "Милость Божа", драму 

на п'ять дій "Іван Мазепа", п'єси "Декабристи", «Червоний півень», "Тихий вечір", повість 

"Діамантовий перстень". П'єса "Гетьман Дорошенко" з величезним успіхом йшла на дореволюційній 

сцені. Загалом п'єси письменниці можна було побачити на сценах багатьох театрів, їх включали до 

репертуару українські та російські трупи. Хоча цензура часто забороняла їх. 



13 

 

Людмила Михайлівна пише спогади, нариси про І. Франка, Лесю Українку, Б. Грінченка, А. 

Кримського, М. Коцюбинського, рецензії на твори М. Рильського, О. Пчілки, О. Левицького, С. 

Черкасенка, Л. Яновської. Вона — один з організаторів вшанування М. Лисенка та О. Пчілки, 

святкування 100-річчя Т. Шевченка. 

Під час революційних подій 1905 р. Л. Старицька-Черняхівська бере учать у мітингах та 

демонстраціях, засіданнях політичних гуртків. Згодом вона входить до Української демократично-

радикальної партії, а потім — Товариства українських поступовців. 

Після смерті М. Лисенка Л. Старицька-Черняхівська керувала роботою ки ського літературно-

мистецького клубу "Родина", плідно співробітничала з галицькими літературними періодичними 

виданнями "Зоря", "ЛНВ", "Життя і слово" ті ін., працювала у київській газеті "Рада". 

Під час Першої світової війни Людмила Михайлівна працює в товаристві допомоги біженцям 

"Юг России", сестрою милосердя у шпиталі, організовує дитячі притулки для сиріт. У листопаді 1916 

р. їздила в Сибір і Поволжя, де розшукував і висланих галичан та допомагала їм матеріально. 

Повертаючись назад, до Києва. н Москві вона зустрічалася з інтернованим М. Грушевським і В. 

Винниченком, як, проживав там нелегально, з українською громадою в редакції "Украинской жизни". 

Із моменту створення Центральної Ради Л. Старицька-Черняхівська стала її членом, а в квітні 

1917 р. увійшла й до Малої Ради. Людмила Михайлівна брала найактивнішу участь у створенні 

українських установ, підготовці та написан-постанов, розпоряджень, відозв Центральної Ради, 

проголошенні її перших універсалів. У травні 1917 р. вона стоїть біля витоків Товариства (комітету) 

"Український національний театр", входить до його президії. В часи Української деря ви П. 

Скоропадського очолювала Український клуб, а в період Директорії стал; співзасновницею й 

заступником голови Національної ради українських жінок Кам'янці-Подільському. 

У 1920-ті рр. Л. Старицька-Черняхівська перебивається випадковими заробітками, працюючи 

ткалею на трикотажній фабриці Вукоопспілки, перекладаю-лібретто опер "Аїда", "Ріголетто", "Фауст", 

"Чіо-Чіо-Сан". Багато сил та енерг віддає театральній справі: започатковує нові трупи, очолює 

Драматичну секцію Дніпросоюзу, займається режисурою. Не полишає й писати. Створює бурлекну 

п'єсу "За двома зайцями", дія якої відбувається в період непу. Під впливом листування з Д. 

Яворницьким написала сценарій про руйнування Запорозької Січ Багато працює в бібліотеці ВУАН. 

Входить у літературну спілку "Гроно". 

 Наприкінці 1920-х — початку 1930-х рр. письменниця та її рідні 

зазнають гонінь і переслідувань. У 1929 р. Людмилу Михайлівну та 

Олександра Григоровича заарештовують, звинувативши в належності 

до "Спілки визволень" України". Черняхівських відправляють з Києва до 

Харкова, де до суду, під час слідства (майже півроку) вони сиділи в 

камерах ізолятора ДПУ на Холодній горі. Подружжя мужньо й гідно 

витримало слідство та й сам процес. Суд визначив їм п'ятирічне 

ув'язнення з наступним засланням. Після звільнення вислали до Сталіно 

(Донецьк). Через шість років вони повернулися до Києва. В В останні 

роки життя Л. Старицька-Черняхівська працює над спогадами про своє 

життя і людей, з якими жила, співпрацювала, зустрічалась. Остання її 

праця називається "Відгуки життя". На початку 1938 р. заарештовано 

єдину доньку Черняхівських Вероніку, поетесу, перекладачку з 

французької, англійської, іспанської, німецької мов, звинувативши її в 

шпигунстві на користь Німеччини. За постановою "трійки" її засудили на 

10 років в'язниці із суворою ізоляцією. ГУЛАГ знищив свою жертву. Від катувань та знущань вона 

збожеволіла, а потім пропала без сліду. 

Із туги помирає професор О. Черняхівський. Тяжке горе не минає безслідно для Людмили 

Михайлівни, призвівши до її трагічної загибелі в цій коловерті. 20 липня 194р., коли гриміла війна, 

точилися жорстокі бої, Червона армія відступала, 73-річну письменницю знову заарештовують. Разом 

із сестрою Оксаною,академіком-сходознавцем А. Кримським і ще кількома київськими інтелігентами 

вивозять вантажним авто до Харкова, а звідти гонять етапом пішки у Валуйки. Потім кидають у 

"телятник", набитий в'язнями, й везуть за Волгу. По дорозі, без води, їжі, світла, письменниця 

померла. На казахській землі задубіле тіло Людмили Михайлівни чекісти викинули по ходу в степ. 

Творчість Л. Старицької-Черняхівської відобразила животворну силу волелюбного 

українського народу, залишила помітний слід в історії вітчизняної культури, літератури, театру, сприяє 

сучасному національному відродженню. 
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2000 року у видавництві «Наукова думка» 

(Київ) у серії «Бібліотека української літератури» 
побачили світ «Вибрані твори» Людмили 

Старицької-Черняхівської. Цим самим уперше під 

одною палітуркою було зібрано різні за жанром 
твори письменниці — драматичні, прозові, 

поетичні, мемуарні. Упорядкував книгу, написав до 

неї вступну статтю та примітки письменник Юрій 

Хорунжий. 

17 вересня 2002 року в Києві на засіданні 

спеціалізованої наукової ради у Національному 

педагогічному університеті імені Михайла 
Драгоманова Інна Петрівна Чернова захистила 

кандидатську дисертацію «Еволюція проблематики 

і поетики у драматургії Людмили Старицької-
Черняхівської» (науковий керівник Володимир 

Федорович Погребенник). Це була перша спеціальна системна спроба дослідити драматургію 

Старицької-Черняхівської. Творчий доробок автора складають: 

Драматичні твори: 

  «Гетьман Петро Дорошенко» (1908) 

 «Крила» (1913) 

 «Останній сніп» (1917) 

 «Розбійник Кармелюк» (1926) 

 «Іван Мазепа» (1927) 

У радянський час драми на сцені не ставилися. 

Переклади: 

 лібрето «Орфей» К.-В.Глюка 

 «Ріголетто» Дж. Верді 

 «Аїда» Дж. Верді 

 «Фауст» Ш. Гуно 

 «Чіо-чіо-Сан» Дж. Пуччіні 

 «Золотий півник» Миколи Римського-Корсакова 

Мемуари: 

  «Двадцять п'ять років українського театру (Спогади та думки)» 

 «Хвилини життя Лесі Українки» 

 «Спогади про М. В. Лисенка» 

 «В. І. Самійленко (Пам'яті товариша)» 

 

Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. 

Майбороди 
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Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди — музичний 

колектив, заснований у Києві 1918 року видатним бандуристом Василем Ємцем.  

Капела відлічує свою історію з серпня 1918 року, 

відколи бандуристом Василем Ємцем був 

заснований «Кобзарський хор» з 7-ми артистів, а згодом — 

капелу із 12-ти. В березні 1919 р., після концерту, 

присвяченому Т. Шевченкові, колектив припинив своє 

існування. 

У 1923 р. капела відновила свою діяльність під 

керівництвом учасника попередної капели Григорія Копана. 

У 1919-21 рр. капелою керував Григорій Андрійчик. З 

1921-го по 1924 рр. капела через невлаштованість 

суспільного життя, тимчасово не працює. 

У 1924-му-1926 -му роках капелу знову очолює 

Григорій Андрійчик. Паралельно у Полтаві виникає з 

товариства кобзарів капела бандуристів, яку 

очолює Володимир Кабачок (роки керівництва 1935—1934).  

У 1926-27 рр. київською капелою керує Григорій 

Копан. У 1927-28 рр. — Борис Данилевський. У 1928-30 рр. 

до керма капели стає Михайло Полотай. У 1930-33 рр. 

колективом керує видатний бандурист Микола Опришко. У 

1933-34 рр. знову — Борис Данилевський. У 1934-35 рр. 

капела без керівника вимушено перебуває у складі хорової 

капели «Думка». 

У 1935 році з метою створення зразкової капели 

бандуристів обидві капели — Київську і Полтавську 

об'єднують в один мистецький колектив — «Перша 

зразкова капела бандуристів Наркомосу України» з місцем 

перебування у Києві. Об'єднаний колектив очолює відомий 

диригент — Микола Михайлов. Він керує колективом у 

1935-36 роках. У 1936-37 рр. колектив знову очолює 

Микола Опришко. У 1937-38 рр.колектив бандуристів 

очолює Дмитро Балацький. У 1938-41 рр. — Данило Піка. 

У 1941 році капелу, єдиний з усіх державних 

колективів не евакуюють у зв'язку з початком війни, її артистів відправляють на фронт. Гинуть два її 

мистецькі керівники: Микола Опришко і Данило Піка, а також артист Олександр Булдовський. 

У 1942-44 роках в умовах німецької окупації капела відновлює свою діяльність. Колектив 

очолює Григорій Китастий. Він створює, по суті, новий колектив — капелу бандуристів ім. 

Т. Г. Шевченка. Він спершу гастролює в окупації, потім потрапляє в Німеччину, де частково поновлює 

свою діяльність, аж поки у 1949 році не емігрує до США у Детройт. 

На теренах України, з тих артистів, які залишились живими і не емігрували, 

створюється Державна капела бандуристів Української РСР у 1946-му році під керівництвом 

Олександра Міньківського. Роки керівництва — 1946—1974. Олександру Міньківському вдається 

створити колектив високої хорової культури. Під орудою групи майстрів капели з виготовлення 

бандур, очолюваної Іваном Склярем, створюється уніфікована оркестрова бандура «Чернігівка» 

київського типу, з валиком-перестроювачем тональностей, що дає змогу виконувати твори з 

модуляціями — переходами в іншу тональність, дає змогу виконувати твори світової класики, окрім 

усталеного основного репертуару українських народних дум, історичних та народних пісень. До 

співпраці з капелою залучаються видатні співаки: Іван Козловський, Борис Гмиря, Діана Петриненко, 

Андрій Кікоть, Петро Білинник та багато інших. Капела гастролює у багатьох зарубіжних країнах: 

Болгарії, Польщі, Румунії, Чехословаччині та Японії. 

Оркестровий склад капели поповнюється бандурами різних типів: бандура бас, бандура-

контрабас, бандура альт, бандура прима, кобза. У 1951 році капелі було присвоєно почесне звання 

«заслуженої». У 1962-му році при капелі створюється студія по підготовці акторських кадрів, яку 

очолює Микола Гвоздь. Вона готує для капели кадри, які з часом, здобувши середню та вищу 

спеціальну освіту, поповнюють ряди капели. У 1974—1977 роках капелу очолював Григорій Куляба — 

талановитий диригент. Він тримав високий професійний рівень колективу, однак припустився 
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ідеологічних помилок, занадто заграючи з тодішнім режимом брежнєвського застою і зробивши 

репертуар капели наполовину російськомовним, про що свідчить і зміст платівки. випущеної в ті роки. 

Після Олександра Міньківського керівництво капелою перебрав Григорій Куляба. 

Згодом у1977 році капелу очолив видатний бандурист Микола Гвоздь (Роки керівництва 1977—

2010) В житті колективу це була епоха, як і в часи Олександра Миньківського. Вінстворив колектив 

високої хорової культури, Микола Гвоздь, як бандурист-віртуоз, сприяв поповненню капели 

висококваліфікованими кадрами бандуристів, які б віртуозно володіли інструментом. При капелі було 

створено оркестрову групу «Козаки» (тривалий її очолював — понад 20 років н.а. України Д.Попічук), 

де є інструменти цимбали, контрабас, сопілки, баян, ударні інструменти. Було продовжено працю з 

видатними співаками — Дмитром Гнатюком, Миколою Огреничем, Анатолієм Солов"яненком, Марією 

Стеф"юк та багатьма іншими.  

Плідною була співпраця з видатним композитом Геогрієм Майбородою, який зробив 

понад 100 обробок народних пісень для капели. 

Плідною була співпраця капели з композиторами О.Білашем, В.Кирейком, А.Коломійцем, 

М,Дремлюгою, Г.Гемберою, К.Мясковим. Капела випустила 5 платівок, 6 компакт-дисків народних 

пісень, стала виконувати більш складні форми — кантати К.Стеценка «Молітесь, братія», «У 

неділеньку святую», Г.Хоткевича «Байда». Капела нерідко виїздила з гатролями за кордон, побувала 

в Англії, Канаді, Німеччині, Франції. Цікавою гранню її творчості стало виконання і духовної музики — 

хорових творів А.Веделя, Архангельського, Гречанінова, Д. Бортнянського та ін. 

У 1983 за видатні творчі досягнення капелу було відзначено званням лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка. 

У 1995 колективу присвоєне ім'я видатного українського композитора 

Г. І. Майбороди. У 1997 — Капелі надано статус Національного колективу. Відтоді вона 

іменується Національною заслуженою капелою бандуристів України імені Г. І. Майбороди.  

З вересня 2010 по вересень 2013 генеральним директором та художнім керівником був Віктор 

Скоромний. Він зберіг в основному і репертуарні набутки капели, звісно при цьому виявивши власне 

бачення у трактуванні музичного матеріалу. 

Наприклад, використовуються, як і раніше, великі форми оркестрові. Виконуються кантати 

Кирила Стеценка «Молітесь, братія», «У неділеньку святую». Поновлено і «Байду» Гната Хоткевича. 

Однак цей і, наприклад, також складний оркестровий твір Петра Ніщинського «Закувала та сива 

зозуля» виконуються з попереднім читанням поезії, мов би поетичним епіграфом. Тут керівник 

використовує творчий потенціал артиста капели, поета, члена Національної спілки письменників 

України Ярослава Чорногуза, який написав власний вірш спеціально для кантати «Байда». Інший його 

вірш «Маніфест кобзарства», який передує вже згаданому творові   Петра Ніщинського. Літературне 

оформлення музики підсилює ефект від майстерно виконаної музики і заряджає енергією не лише зал, 

а й самих колег артистів. Крім того, керівник додав мажорну постлюдію, яка раніше не 

використовувалась капелою. І це змінило настрій твору з песимістичного на оптимістичний. Віктор 

Скоромний продовжив лінію демонстрування можливостей сучасної бандури і набутків хорової 

майстерності капели у виконанні творів світової класики. Капела розучила чоловічий хор з опери 

«Ріголетто» Джузеппе Верді в оркеструванні Володимира Голубничого, «Хор мисливців» з опери 

Карла-Марії фон Вебера «Вільний стрілець» та «Серенаду Сміта» з опери Жоржа Бізе «Пертська 

наречена». Цікаво, всі ці твори капела виконує українською, демонструючи вітчизняним 

глядачам багатство і розмаїття другої у світі за музичністю мови. Переклади двох останніх творів також 

зроблені поетом капели Ярославом Чорногузом. Віктором Скоромним збагачено репертуар духовної 

музики, продовжено співпрацю з видатними співаками сучасності, максимально використовуються 

творчий потенціал артистів капели. Скажімо, Максим Воловоденко виступає і як соліст-вокаліст, соліст 

бандурист-співак і соліст-інструменталіст капели. 

13 вересня 2013 наказом міністра культури генеральним директором — художнім керівником 

капели призначений Курач Юрій Володимирович. За освітою — хоровий диригент, педагог, 

викладач. Як практик, має значний досвід роботи з мішаними, а найбільше — з суто чоловічими 

хоровими колективами. Юрія Курача характеризує висока вимогливість до себе, вдумливість, 

відповідальне ставлення до роботи, потужний динамізм, відчуття часу, вимог сьогодення Юрій Курач 

має глибоке знання вокальної специфіки роботи з хоровим колективом, вміє творити унісонне 

монолітне звучання хору, має вірне розуміння бандурного звуковидобування відповідно до 

особливостей, характеру звучання кожного виконуваного твору, (глибокий протяжний щипок 

бандурних струн у творі Каччіні «Аве Марія»), зв'язний, з використанням ланцюгового дихання 

легатний стиль виконання наспівних творів, контрастність виконання кожної частини виконуваного 

твору, чергування легато і стаккато навіть у маршових піснях таких, як «Їхав козак за Дунай», глибоке 

знання особливостей виконання лемківських, бойківських, галицьких народних пісень.. 
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Значну увагу керівник колективу приділяє поглибленню традиційного репертуару капели в 

умовах незалежної України. Позбавлена необхідності оспівувати Комуністичну партію, капела працює 

над історичними піснями, такими, як «Про Супруна», «Про Бондарівну», «Про Морозенка», «Про 

Нечая», які в сучасному оркеструванні набувають ширини і глибини народної думи. Використовуються 

і твори думного характеру, такі, як «Дума з поети «Сліпий» Т.Шевченка. Значна увага приділяється 

виконанню колядок та щедрівок в оригінальному аранжуванні В.Грицишина. Вишуковуються чудові 

за музикою, але раніше мало знані колядки та щедрівки, застосовується форма віночка щедрівок, 

талановито виконана диригентом капели В.Маруничем. Цікаві обробки народних пісень з 

ускладненням інструментального супроводу, змінами темпоритму та динаміки, модуляціями, робить 

диригент капели, народний артист України А. Козачок. Розвиваються малі форми бандурного 

музикування. Якщо при Миколі Гвоздю існував лише один квартет бандуристів, то нині їх — кілька. 

Збагачено інструментальні можливості оркестрової групи капели (керівник — заслужений артист 

України Юрій Гвоздь), введено ще один баян, тромбон, ксилофон, ударні інструменти. Капела виконує 

широкі інструментальні оркестрові полотна, такі, зокрема, як «Гірські потоки» (музика В.Марунича»). 

Народні пісні виконуються з іще більшою театралізацією, як вокально-викнавською так і 

інструментальною. Це властиво таким народним пісням як «Із сиром пироги» (обробка В.Марунича"), 

сучасному творові «Їхали козаки» (сл. С.Момота, музика К.Момота). Новинкою виконання є також 

залучення до співпраці з капелою таких видатних майстрів художного читання, як Герой України, 

народний артист України Анатолій Паламаренко. Раніше він просто виконував твори перед музичними 

номерами капели. Нині ж, скажімо, твір Остара Вишні «Ярмарок» виконується ним з музичним та 

вокальним супровод капели чи оркестрової групи. 

 За неповних 3 роки керівництва Ю.Курача 

капела записала 6 компакт-дисків народних пісень, 

дум, колядок та щедрівок. Плідно і професійно працює 

з київським Будинком звукозапису. В штат капели 

професійний звукорежисер О.Грицишин. НЗКБУ ім. 

Г.Майбороди вже неодноразово виступала з 

концертами у зоні АТО перед воїнами — оборонцями 

незалежної України. Концерти проходили з великим 

успіхом. Капела продовжує співпрацю з видатними 

співаками сучасності — С.Магерою, Т.Штондою, 

М.Стеф'юк, С.Ковніром, братами Павлом і Петром 

Приймаками та ін. 

У 2018 році в Україні передбачається відзначення на державному рівні пам’ятної дати – 100 

років з часу створення Кобзарського Хору (нині – Національна заслужена капела бандуристів України 

ім. Г. Майбороди) (1918). 
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