
Інформаційний лист 

 
Композитор, народний артист СРСР Георгій Іларіонович Майборода 

народився 18 листопада (1.ХІІ) 1913 р. на Полтавщині, на хуторі 

Пелехівщина Глобинського району, в селянській родині. Брат композитора 

Платона Майбороди. Початкову освіту здобув у семирічці с. Горби, згодом – 

Кременчуцький індустріальний технікум, Київське музичне училище, 

Київська консерваторія (1936-1941 рр., у Левка Ревуцького). Учасник 

Великої Вітчизняної війни. З 1950 по 1967 рр. викладає у консерваторії. Член 

Спілки композиторів України, член Правління Спілки композиторів СРСР, 

депутат Верховної Ради УРСР (1967-1971). За оперу «Арсенал» 1963 р. 

отримав Державну премію УРСР ім. Т.Г.Шевченка. Помер 6 грудня 1992. 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 

України 1995 р. започатковано особовий  фонд Георгія Іларіоновича 

Майбороди № 200, оп.1, од. зб. 40 за 1945-1978 рр.; оп.2, од.зб.297 за 1932-

1993 рр. Серед них – нотні рукописи: клавір опер «Милана» /1957/, 

«Арсенал» /1959/, «Тарас Шевченко» /1964/, «Ярослав Мудрий» /1973/; 

симфонічна сюїта до драми В.Шекспіра «Король Лір» /1959/; музика до 

кінофільму «Таке життя» /1968/, до поеми Лесі Українки «Кассандра» /1970/; 

інструментальні твори – симфонії: №1, С-dur /1940/, № 2, С-dur /1953/; 

концерти із симфонічним оркестром: для скрипки /1977/, для віолончелі 

/1983/; оркестрові твори: «Лілея» за однойменним твором Т.Шевченка /1947/, 

«Гуцульська рапсодія» /1949/, «Радісна увертюра» /1985/, «Святкова 

увертюра» /1985/; вокальні твори: кантати, хори - «Запорожці» для солістів 

хору і симфонічного оркестру /1960/, «Концертний триптих» для високого 

голосу і симфонічного оркестру /1971/; романси на слова С.Єсеніна, 

М.Зарудного, А.Малишка, Т.Масенка, Д.Павличка, О.Пушкіна, В.Симоненка, 

В.Сосюри, П.Тичини, Лесі Українки, І.Франка та ін.; хорові твори a cappella 

«Вісім прелюдів» /1965/, «П’ять прелюдів» /1984/, обробки українських 

народних пісень - цикли: «Вісім лемківських пісень», «Шістнадцять обробок 

українських народних пісень», «З живих джерел» /1969-1988/. Статті про 

творчу діяльність Н.Рахліна, С.Козака, М.Лисенка, Л.Ревуцького, 

М.Фрадкіна, П.Чайковського, Д.Шостаковича та ін. /1947-1988/. Епістолярна 

спадщина представлена листами Г. Майбороди до Адамса К., Безклубенка С., 

Зігмунд-Шультца В., Редька Ф., та ін. /1942-1980/. Серед 146 

кореспондентів – Арне А, Адамс Х, Барвінський В., Борисов В., Воронько П., 

Габдулліна М, Гмиря Б., Губаренко В., Довженко В., Зігмонте А., 

Кабалевський Д., М.Капніст, Клей Е., Кос-Анатольський А., Косенко А., 

Кречок М., Мураделі В., Ревуцький Л, Сабо Е., Хачатурян А., Хрєнников Т, 

Шостакович Д. та ін. /1945-1990/. Листи від  установ і організацій: ЦК 

Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Держкомвидаву, Київського театру 

опери і балету ім.. Т.Г.Шевченка, Державного симфонічного оркестру, газети 

«Літературна Україна», видавництва «Музична Україна», оперних театрів і 

філармоній СРСР /1957-1990/. 



Матеріали до біографії представлені: посвідченням Артилерійського 

полку /1945/, договорами з видавництвами, театрами /1956-1988/, 

документами депутата Верховної Ради УРСР по Приазовському виборчому 

округу №245 /1961-1975/, матеріалами про висунення опери «Арсенал» на 

здобуття Ленінської премії /1962/, про роботу композитора у Київській 

консерваторії ім. П.Чайковського, в комісії по культурі при Верховній Раді 

УРСР. У фонді зберігаються афіші оперних вистав, концертів симфонічних 

оркестрі, інтерв’ю, статті, рецензії, записні книжки,  відгуки про творчість 

композитора. 

Образотворчі матеріали представлені індивідуальними фотографіями за 

1932-1982 рр., груповими – з родиною, викладачами і студентами Київської 

консерваторії, із духовим оркестром, під час  творчих зустрічей, на з’їздах, 

авторських концертах, подорожах та ін. /1936-1983/. Також на світлинах 

можна побачити сцени із опер «Милана», «Арсенал», «Тарас Шевченко» за  

1957-1968 рр. 

Шановні композитори, музикознавці, студенти, запрошуємо вас до 

роботи над документами діячів українського музичного мистецтва, в тому 

числі з документами Георгія Іларіоновича Майбороди. Читальна зала 

ЦДАМЛМ України працює щоденно, з 10 год. до 17 год., крім вихідних 

суботи і неділі. 


