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ГІДНО  ВШАНУЄМО  ПАМ'ЯТЬ  О. МИХАЙЛА  ВЕРБИЦЬКОГО 
 

4 березня 2015 року виповниться 200 років з дня народження автора 
мелодії Українського національного і державного гімну,  композитора  

о. Михайла Вербицького та 150 років від першого публічного 
виконання у місті Перемишлі Українського національного гімну  

«Ще не вмерла Україна». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мабуть, ви ніколи не могли й подумати, що перший посібник гри на гітарі написав не 
хто інший, як відомий в усій Україні композитор, священик Михайло Вербицький – автор 
музики до гімну нашої держави. Високий художній рівень творів Вербицького, майстерність 
композиторського письма дають право називати його першим західноукраїнським 
композитором-професіоналом, незважаючи на те, що він не закінчував спеціальних 
музичних шкіл і сучасники вважали його митцем-аматором. Творчість М. Вербицького — 
важлива сторінка в історії розвитку вітчизняного музичного мистецтва. 

Михайло Михайлович Вербицький народився 4 березня 1815 р. в селі Явірник 
Руський, коло Перемишля, в родині греко-католицького священика Михайла Вербицького. 
Батько важко хворів і помер, коли хлопцеві було 10 років. Мати вийшла заміж вдруге і 
перестала цікавитися дітьми – Михайло та його молодший брат Володислав залишилися по 
суті круглими сиротами. Незабаром ними заопікувався далекий родич – єпископ Іван 
Снігурський. Він забрав хлопців до Перемишля, який в той час був визначним центром 
українського духовного життя. В 1828 р. в Перемишлі був створений катедральний хор і 
співацько-музична школа при ньому. Хор і школа були забезпечені добрим фаховим 
керівництвом. Слід зазначити, що єпископ Іван Снігурський був меценатом школи. Сам він 
так захопився музикою, що наказав учити співу всіх своїх слуг. Не дивно, що й обидва його 
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вихованці — Михайло і Володислав Вербицькі — одразу ж стали учасниками хору, до того 
ж хлопці були напрочуд музикальні та мали гарні, дзвінкі голоси – Михайло співав альтом, а 
Володислав – дискантом. Хлопці опинились в середовищі дуже сприятливому для розвитку 
їх музичних здібностей. Так у сприятливій музичній атмосфері, в оточенні людей, відданих 
рідній культурі, минула рання молодість Михайла Вербицького, окриливши його мріями 
про служіння мистецтву. Але в ті часи для юнака його середовища, який прагнув здобути 
вищу освіту, була відкрита лише одна дорога — до богослов'я. Цей шлях довелось обрати і 
Михайлові.  

 
В 1833 році, у 18-ти річному віці, Вербицький 

переїхав до Львова і вступив до Духовної семінарії. 
Атмосфера в семінарії різко контрастувала з 
уподобаннями і прагненнями музично обдарованого 
юнака. Вступивши у семінарію, Михайло Вербицький, 
темпераментний і життєрадісний юнак, одразу 
приєднався до тих, хто боровся з її жорстокою 
дисципліною і бездушними правилами. Уже в перший 
рік свого перебування у Львові він був покараний 
строгим карцером за участь у бунті, влаштованому 
семінаристами на знак протесту проти поганого 
харчування. 

Далеко більше уваги, ніж богословським наукам, 
приділяв Михайло музиці. Як згадують сучасники, він за 
допомогою свого товариша Івана Сінкевича із запалом 
почав навчатися грі на гітарі. Гітара була в той час 
надзвичайно поширена, бо заміняла фортепіано і 
відігравала першорядну роль у домашньому музикуванні. 

Для М. Вербицького вона стала улюбленим інструментом ще й тому, що в нього не було 
майже ніяких можливостей досконаліше вивчати який-небудь інший. Гітарі композитор 
приділяв багато уваги все своє життя. У важкі роки він, навчаючи грі на гітарі, рятував себе 
від злиднів. 

В 1838 році він одружився з молодою австрійкою Барбарою Сервер, на цей час 
Михайлові виповнилось 23 роки. Ця подія несподівано ускладнила отримання священичого 
стану, бо за новими правилами семінаристи 3 і 4 курсів були позбавлені права вчитися 
заочно і мали перебувати в семінарській бурсі. Очевидно, що для одружених там не було 
місця, і Вербицький покинув навчання. Виникли матеріальні турботи по утриманню родини, 
і тут йому знову допомогла музика. Вербицький давав уроки гри на гітарі та інших 
музичних інструментах, був «платним тенором» у хорі латинської катедри, керував хором у 
вірменському костелі Бенедиктинок... 

 
На фото – вірменська церква у Львові 

 
18 січня 1939 р. у Вербицьких народився син 

Іван, проте незабаром дружина померла, і Михайло 
залишився сам з сином-немовлям. Як вдівець він знову 
отримав право вчитися в семінарії і поновився на 
третій курс теології. Проте навчання тривало недовго, 
бо через велику кількість дисциплінарних провин 
ректорат виключив його з семінарії. Знову почалися 
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випадкові заробітки уроками гри на гітарі і співом. Щоправда, незважаючи на виключення, 
невдовзі керівництво семінарії було вимушене згадати про Вербицького. Хор семінарії був у 
дуже поганому стані, і сподівалися, що такий молодий і освічений музикант, як він, зможе 
собі дати з ним раду. За невелику плату колишнього семінариста запросили на посаду 
хорового диригента та вчителя. На цій посаді Вербицький перебував до 1846 р.  

У тому ж році він знову повернувся до Перемишля. Завдяки підтримці владики 
Снігурського він одержав місце дрібного урядовця при Перемиській канцелярії при 
єпархіальній управі. Тут відбулося ще одне важливе для музичного розвитку  
М. Вербицького знайомство. При перемишльському латинському кафедральному соборі вже 
кілька років працював чеський музикант і композитор Францішек Лоренц, який, 
потоваришувавши з Михайлом Вербицьким, значно допоміг йому своїм досвідом, знаннями 
і порадами. 

В 1848-49 рр. в Галичині дуже активізувався театральний рух. Спочатку в Коломиї 
(Івано-Франківська обл.), а потім у Львові, Перемишлі та інших містах і містечках виникали 
театральні гуртки і ставилися п’єси, які користувалися величезним успіхом. Більшість п’єс в 
цей час були побудовані на чергуванні музичних творів та розмовних епізодів і часом 
доповнювалися оркестровими увертюрами і антрактами. Артистична натура Вербицького 
зробила його одним з найактивніших учасників театрального руху. М. Вербицький із 
запалом віддався мистецькій діяльності, він усією душею поринув у театральні справи, 
одночасно виступаючи і як актор-співак, і як композитор. Він написав музику до кількох 
п’єс, що входили в репертуар перемишльського театру. Серед них такі, як «Верховинці», 
«Козак і охотник», «Проциха», «Жовнір-чарівник», «Гриць Мазниця», «Школяр на 
мандрівці», «Запропащений котик» та ін. Більшість музичних оригіналів Михайла 
Вербицького до театральних п’єс не збереглося, і часто лише із заміток тогочасної преси 
можна довідатися про той чи інший його твір. І все ж навіть ці скупі відомості дають 
можливість зробити певні висновки про характер і спрямування творчості композитора 
цього періоду. 

Проте вже в 1850 році зі зміною політичної ситуації в Австрії театральний рух 
занепав. Молодому композитору знову довелося зайнятися буденними справами і 
облаштуванням свого життя. Завдяки підтримці впливових осіб з високих церковних кіл, 
Вербицькому дозволили закінчити навчання у перемиській греко-католицькій семінарії, і в 
1850 р. у віці 35 років він був висвячений на священика. Спершу отримав парафію в селі 
Завадові, потім душпастирював у селі Залуж, потім у Стрілках, а з 1856 р. став парохом села 
Млини, де служив аж до самої смерті. Це село належало колись до Яворівського району 
Львівської області, але волею історичних обставин (операція «Вісла») опинилося на 
території Польщі – вісім кілометрів від Яворова.  

В 1850 році ще перед отриманням священичого стану Вербицький одружився вдруге, 
в нього народився другий син – Андрій. Проте і друга дружина померла передчасно – в  
1858 р. Більше композитор не одружувався і жив самотньо, позбавлений сімейного тепла і 
затишку. Життєрадісний, напрочуд веселої вдачі, він був змушений перебувати в далекому 
сільському закутку, майже зовсім ізольованому від культурного життя. До того ж він жив у 
більш ніж скромних матеріальних умовах. Його друг І. Сінкевич писав у своїх спогадах, що 
на обідньому столі композитора дуже часто не було нічого, крім яблук. І все ж Вербицький 
залишався таким, яким був у молодості – оптимістом, веселим, товариським, а також 
безмежно закоханим у музику. Монотонність життєвого укладу композитора лише зрідка 
переривали його поїздки до Львова і сусіднього Перемишля, що залишався важливим 
центром української культури. 

В 1864 році у Львові відкрився театр «Руська бесіда», і ця подія зумовила новий 
поворот у творчій долі М. Вербицького.  
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Пл. Ринок, буд № 10. – Палац Любомирських. 

Згодом цей будинок був куплений першим українським 
товариством «Просвіта». У ньому в 1864 році були 
розташовані театр «Руська бесіда» та інші українські 
товариства і установи: «Клуб русинок», «Боян», 
«Ватра», «Дністер».  
Фото 1938 р. 

 
 
 

На фото – колишній будинок «Просвіти». Фото 2008 р. 
Театр «Руська бесіда» був організований на 

соліднішому професійному рівні, а проблема репертуару 
стояла для нього дуже гостро. Керівництво театру 
спочатку звернулося до галицьких письменників та 
композиторів з проханням передати свої твори в 
розпорядження театру. Вербицький першим відгукнувся 
на цей заклик, надіславши свої побутові оперети і 
водевілі «Козак і охотник», «Жовнір-чарівник», 
«Проциха», а також кілька своїх оркестрових увертюр. 

Проте репертуару було все одно мало. Тоді «Руська бесіда» оголосила конкурс на кращий 
драматичний твір. За умовами конкурсу п’єса повинна була бути написана «народною 
мовою», а тема взята з народного життя. Такі умови цілком відповідали спрямуванню 
таланту Вербицького, і конкурс став поштовхом до створення найкращого і 
найпопулярнішого твору композитора – побутової мелодрами «Підгіряни». Мелодрама 
«Підгіряни» отримала на конкурсі першу премію і була вперше поставлена на сцені «Руської 
бесіди» 27 квітня 1865 р. Вона стала окрасою репертуару театру і користувалася великим 
успіхом. Лише за життя композитора вона була поставлена 70 разів і протрималася на сцені 
до кінця ХІХ ст., і ще навіть у 1901 році її показували у Львові. 

Починаючи з 1864 р. – часу творення «Підгірян» – Вербицький не переривав зв’язку з 
театром і повністю віддався музично-драматичній діяльності. За короткий час було 
написано дуже багато. Очевидно темпи праці визначалися потребами театру, який 
пропонував Вербицькому оформити ту чи іншу п’єсу, що включалась в репертуар. 
Композитор охоче виконував замовлення, хоча це не приносило йому ніякого матеріального 
достатку. Окрім музики для театру, в творчості Вербицького цього періоду є багато 
солоспівів, а також творів для оркестру, які сам композитор називав «симфоніями» і які 
призначалися переважно для виконання перед театральними виставами. 

І, безперечно, найвідомішим твором Михайла Вербицького, який приніс йому 
найбільшу популярність є героїко-патріотична музика до вірша П. Чубинського «Ще не 
вмерла Україна…», який став державним гімном України.   

В 1869 р. М. Вербицький важко захворів. Він переїхав лікуватися до Львова. Йому 
зробили тут операцію, але невдало. В останній рік свого життя композитор продовжував 
працювати. Він був знаним та шанованим, і до нього тягнулися молоді музиканти. Він охоче 
ділився з ними своїми знаннями і досвідом.  

Помер Михайло Вербицький 7 грудня 1870 р., у віці 55-ти років. Він похований на 
цвинтарі коло церкви Покрови Богородиці в селі Млинах. Це місце тепер дороге кожному 
українцеві. 
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У музиці М. Вербицького – великого галицького митця – є якась моцартівська 
сонячність, світлість, гідний подиву оптимізм і радість світосприймання. Твори 
Вербицького тривалий час — приблизно до Другої світової війни — становили основу 
репертуару західноукраїнських виконавських колективів. Важко назвати будь-який концерт 
чи святковий вечір того періоду, на якому б не звучала його музика. Композиції 
Вербицького міцно увійшли у практику домашнього музикування, витіснивши звідтіль 
низькопробні зразки зарубіжного бюргерського мистецтва. На його творчих традиціях 
виховувалося ціле покоління західноукраїнських музикантів, які з великою пошаною і 
любов'ю ставились до корифея рідного музичного мистецтва.  

За тривалий час деякі композиції Вербицького втратили свій первісний блиск і 
свіжість. Вони мають тепер лише історичне значення. Проте більшість його творів — 
передусім «симфонії» і хори — це справжні перлини української музики, які заслуговують 
на те, щоб посісти належне місце у програмах сучасних концертів. 

Ім'я Михайла Вербицького, видатного композитора і відданого борця за народність 
музичного мистецтва, дороге українським людям, які високо цінують кращі культурні 
здобутки минулого. 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Виставка у Завадові. Літургійні речі о. Михайла Вербицького 
В с. Завадів Львівської обл. готуватись до ювілейної дати почали ще в минулому році. 

Підготовкою до цього ювілею стала виставка речей, якими майже два століття тому 
користувався отець Михайло. Експозиція була відкрита ще 9 листопада 2014 р. і тривала 
упродовж трьох тижнів у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Завадів. Підготувала її 
колишня завадівка п. Ганна Папірник. Виставка висвітлювала маловідомі сторінки із життя 
о. Вербицького, його перебування на парафіях у с. Залужжя Яворівського р-ну, а також у  
с. Стрілках Старосамбірського р-ну, виставлені для огляду віднайдені давні речі, Євангеліє 
та фелон періоду, коли Вербицький був парохом у Завадові, літургійний посуд і навіть 
сторінки книги реєстрації станів, підписані отцем.  
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Вшанування  пам’яті  о. Михайла  Вербицького 
у селі Млини Підкарпатського воєводства (Республіка Польща) 

Довгий час могила М. Вербицького стояла убога і запущена, і тільки в 1936 році на 
кошти сільської громади та членів студентського хорового товариства «Бандурист» був 
поставлений перший невеликий пам’ятник. У 1938 р. поставлено кам’яний пам’ятник у 
вигляді ліри, який зберігся і донині. Традиція щорічного вшанування пам’яті о. М. 
Вербицького на місці його поховання у Млинах бере свій початок з 1990 р. Українська 
громада Перемишля разом з Яворівською районною владою вирішили відновити цю забуту 
могилу, біля якої росли тільки дві старі липи. А згодом виникла ідея збудувати каплицю-
пантеон над могилою. (Пантеон – місце поховання видатних людей у вигляді центрично-
купольної архітектури). 12 квітня 2005 р. відбулось її урочисте відкриття на могилі 
композитора. Також у с. Млини до сьогоднішнього дня збереглась стара дерев’яна церква, 
яка пам’ятає о. М. Вербицького і зараз служить польській громаді, бо там тепер – костел, але 
в ньому збережений іконостас і весь інтер’єр української церкви з візантійською традицією. 

 
Церква та пантеон над могилою о. М. Вербицького 
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Могила о. М. Вербицького 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сьогодні у Млинах проживає лише одна українська сім’я, будинок якої знаходиться біля 
церкви і пантеону, вони доглядають за цією могилою, садять квіти, очищають від бур’янів. 
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На Львівщині планують проголосити 2015 рік – роком  
отця Михайла Вербицького. 

Цього року на державному рівні буде відзначено 200-річчя від дня народження, а 
також 150-річчя з часу першого виконання нашого гімну. Верховна Рада ухвалила 
відповідну постанову, якою передбачено висвітлення цих дат у засобах масової інформації, 
видати поштову марку, присвячену Михайлу Вербицькому, встановити у Львові пам’ятник 
композитору і відкрити його музей. На Львівщині планують проголосити 2015 рік – роком 
отця Михайла Вербицького. 

У результаті відкритого конкурсу журі визнало переможцем проект пам’ятника 
Михайлу Вербицькому відомих львівських скульпторів Андрія та Володимира Сухорських. 
Відтак виконавчий комітет Львівської міськради погодив місце розташування монумента у 
сквері на розі вулиць М. Вербицького та Генерала Чупринки.  
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