
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕПАН ГАЛЯБАРДА 

Поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України 

Віхи життя та творчості 

Степан Петрович Галябарда народився 2 грудня 1951 року в селі 

Суходіл Гусятинського району. Закінчив філологічний факультет 

Чернівецького університету в 1973 році. Працював у редакції 

Чортківської районної газети (1973), був на громадській роботі у 

Тернополі й Києві. Від 1984 - в системі Держтелерадіо: 

відповідальний секретар дирекції телебачення, головний редактор 

молодіжних радіопрограм, заступик директора телевізійного творчого 

об’єднання «Молодість», головний редактор радіостанції «Молода 

гвардія», директор радіостанції «Промінь» (від 1994). Директор 

першої в Україні незалежної комерційної радіостанції «Радіо Рокс» у 

Києві.   

У 1991 році вийшла у світ перша його збірка поезій «Не поверну 

човен», яка складається з двох розділів «Біль України» і «Не поверну 

човен».  

Поезії "На Україну повернусь" (1994 р.), "Пісні райського саду" 

(2001 р.),  та ряд інших віршів він  присвятив рідному краю, чудовим 

мальовничим краєвидам та своїм землякам. У 1997 році у 

тернопільському видавництві “Збруч” вийшла друга збірка поезій 
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“Догорає калина”. В ній вміщено не тільки вірші різних років, але й - 

і це найголовніше - пісні, написані С. Галябардою у співдружності з 

багатьма відомими композиторами - Олегом Слободенком, Остапом 

Гавришем, Олександром Злотником, Олегом Марцинківським та 

іншими. 

У книзі кілька розділів, об’єднаних одним тематичним 

спрямуванням: любов до матері, любов до коханої, любов до 

Вітчизни. В окремий розділ увійшла шоу-вистава “Я - Роксолана” - 

про долю славетної українки з наших країв. 

Його вірші вирізняються образністю і тонкою ліричною 

щирістю. Він один з тих поетів-піснярів, котрі уже давно стали 

справжніми класиками української естради. Сьогодні важко уявити 

національний культурний простір без пісень поета-пісняра Степана 

Галябарди.  Його пісні є в репертуарах Василя Зінкевича, Алли 

Кудлай, Павла Зіброва, Лілії Сандулеси, Іво Бобула, Олександра 

Тищенка, Олега Марцинківського та інших співаків. 

Читаючи вірші, слухаючи пісні на слова С. Галябарди маємо 

змогу насолодитися красивим і високим поетичним словом, 

оригінальною образністю і тонкою ліричною щирістю автора, 

вмінням торкнути найсокровенніші струни людської душі. 
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