
 

 

НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

імені П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А. С. МАКАРЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 
 

КАРМАЗІН АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
 

 

УДК 781.6:78.071.1 (477) 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ В МИСТЕЦЬКИХ ОБРАЗАХ 

ЯК СУТНІСТЬ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО 

 

17.00.03 Музичне мистецтво 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

_________________________________________________А. О. Кармазін 

 

 

Науковий керівник: Гусарчук Тетяна Володимирівна 

доктор мистецтвознавства, доцент 

 

 

Суми – 2021



2 

АНОТАЦІЯ 

Кармазін А. О. Національна історія в мистецьких образах як 

сутність композиторської творчості Михайла Вериківського. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. – 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Київ. – 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 

2021. 

Дисертацію присвячено вивченню творчого мислення 

М. Вериківського (1896–1962) та детермінованості його сутності 

національно-історичною тематикою. Актуальність теми дослідження 

визначається введенням у науковий обіг поняття «парадигма національно-

історичної тематики творчості М. Вериківського» і розглядом вияву 

парадигми національно-історичної тематики творчості у мистецькому 

доробку композитора. Це дає змогу розглядати його творче мислення як 

цілісну світоглядну та хронологічно визначену систему. 

У дисертаційному дослідженні представлено основні напрями 

дослідження теми в історіографічному аспекті. Класифіковано масив 

залученої джерельної бази на основі трьох концептуальних критеріїв, 

розглянуто формування феномену національно-історичної тематики у 

площинах невичерпного інтонаційного багатства народної пісні і жанрів 

європейської та української професійної академічної музики; представлено 

історико-культурні традиції волинського історико-культурного ареалу, 

зокрема мистецьку ауру міста Кременця як важливі чинники формування 

творчого світогляду М. Вериківського; здійснено періодизацію творчого 

шляху композитора, наведено таблицю основних творів національно-

історичної тематики відповідно до періодизації. 

Охарактеризовано основні жанрові сфери спадщини митця – вокально-

хорову, оперну та інструментальну, показано динаміку звернення до них у 
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різні періоди творчості – залежно від контекстних соціокультурних умов усіх 

чотирьох періодів. Концепція дослідження ґрунтується на розумінні 

необхідності застосування комплексу методологічних підходів до 

осмислення та аналізу мистецької спадщини композитора, визначення її 

провідних особливостей та акцент на головній з них – ретроспективності 

його творчого мислення. 

Безпосереднє виявлення парадигми національно-історичної тематики 

на різних рівнях художнього світогляду митця здійснено на основі розгляду 

національно-історичної тематики як серцевини індивідуального стилю 

композитора, розгляду основних жанрових сфер його творчості й 

узагальнення жанрової репрезентації втілення національно-історичної 

тематики. Досліджено програмність мислення композитора як джерело 

творчої репрезентації парадигми національно-історичної тематики та 

антиномічності програмності національно-історичної та радянсько-сучасної 

тематики творчості композитора у другому та третьому періодах творчості. 

Музичні твори М. Вериківського підтверджують багатожанровість 

парадигми національно-історичної тематики в його композиторській 

творчості та в музично-редакторській діяльності. Програмність як глибинна 

властивість композиторського мислення виявляється через різні принципи 

програмних рішень у творах, що спрямовані на конкретизацію творчого 

задуму, антиномію національно-історичного або радянсько-сучасного 

образного наповнення, природності першого та штучності останнього. 

Конкретизацію парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського представлено на еталонних зразках національно-історичної 

образності творів митця. Хорову фантазію «Гайдамаки» (1919) розглянуто як 

надзвичайно важливий для мистецького самовизначення композитора твір, 

зразок синтезу поетичного та музичного історизму, цілісне ідейно-образне 

розуміння поетом та композитором історичного минулого України. 

Народність почерку М. Вериківського на різних рівнях втілення, від задуму 

до особливостей музичної мови є адекватною народності поетичного вислову 
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Т. Шевченка. Композитор зумів створити художньо виважене лібрето, 

взявши з поеми «Гайдамаки» необхідний текстовий матеріал та надавши 

йому індивідуального мистецького забарвлення. 

«Перлина» української фортепіанної музики фортепіанний цикл 

«Волинські акварелі» (1943) є взірцем національно-історичної програмності, 

оригінального драматургічного поєднання архаїчної споглядальності 

«пейзажних» п’єс, портретної характерності ярмаркових комедіантів та 

яскраво дієвої, запальної динаміки останнього номера; яскравим прикладом 

«краєзнавчого» вектора парадигми національно-історичної тематики. 

Яскраво образна фортепіанна сюїта стала своєрідною «історичною алюзією», 

проекцією картин минулого на сучасні суспільно-історичні події, засвідчила 

глибоко усвідомлену композитором ідентичність з національною історією та 

культурою України, насамперед з волинським історико-культурним ареалом 

як його малою Батьківщиною. 

Вирішено питання повноцінного повернення сучасній українській 

музичній культурі раніше невідомого концерту для фортепіано з оркестром 

(1950). Оскільки композитором не було здійснено оркестровки твору, то цей 

етап нашої роботи над ним став логічним її завершенням. Концерт 

оркестровано для великого симфонічного оркестру. Твір, на нашу думку, є 

одним із найцікавіших зразків концертного жанру першої половини 

ХХ століття у вітчизняній академічній музиці. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в українському 

музикознавстві вперше: розроблено авторську періодизацію життєвого та 

творчого шляху М. Вериківського на тлі широкого історико-культурного 

контексту; обґрунтовано, що втілення композитором національно-історичної 

тематики становить цілісну систему творчого мислення, що характеризується 

певними індивідуальними рисами; сформульовано зміст наукової дефініції 

«парадигма національно-історичної тематики творчості М. Вериківського», 

окреслено її основні властивості. 
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Розглянуто вплив кременецько-волинського історико-культурного 

ареалу та досвіду творчих попередників і старших сучасників композитора 

(особливо К. Стеценка, з яким М. Вериківський мав безпосереднє творче та 

особисте спілкування) на формування парадигми національно-історичної 

тематики його творчості; сформульовано принцип антиномічності як основи 

співіснування творів у спадщині композитора національно-історичного та 

радянсько-сучасного образного наповнення; розглянуто хорову фантазію 

«Гайдамаки» та фортепіанний цикл «Волинські акварелі» як ключові твори 

спадщини митця; до обігу українського музикознавства залучено концерт для 

фортепіано з оркестром, недостатньо досліджений раніше. Відредаговано, 

оркестровано та виконано у клавірі (березень 2011 року) рукопис цього твору 

М. Вериківського, здійснено його цілісний аналіз. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

викладанні навчальних курсів з історії української культури, історії 

української музики, аналізу музичних творів у середніх спеціальних та 

вищих навчальних закладах освіти та мистецтва України. 

Ключові слова: творчість Михайла Вериківського, творче мислення, 

парадигма, парадигма національно-історичної тематики, програмність, 

антиномічність, національно-історична образність. 
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ABSTRACT 

Karmazin A. O. The national history in artistic images as the essence of 

Mykhailo Verykivsky’s composer creativity. – A qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The thesis for the Candidate’s Degree (Ph.D.) in specialty 17.00.03 "Musical 

Art". – Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, Kyiv. – Sumy 

State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Sumy, 2021. 

CONTENTS OF ABSTRACT 

The dissertation is devoted to the study of M. Verykivsky's creative thinking 

(1896–1962) and the determinism of its essence by national and historical themes. 

The relevance of the research is determined by the introduction of the concept "the 

paradigm of national and historical themes of M. Verykivsky's work" into a 

scientific circulation and a consideration of the paradigm manifestation of national 
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and historical themes in the composer’s artistic work. It allows us to consider his 

creative thinking as a holistic worldview and chronologically defined system. 

The dissertation research presents the main directions of the studied topic in 

the historigraphical aspect. The array of the involved source base is classified on 

the basis of three conceptual criteria. The formation of the phenomenon of national 

and historical themes in the aspect of inexhaustible intonation richness of folk 

songs and genres of European and Ukrainian professional academic music is also 

considered. The historical and cultural traditions of Volyn historical and cultural 

area are presented, in particular the artistic aura of the city of Kremenets as an 

important factor in the formation of M. Verykivsky's creative worldview. The 

periodisation of the composer’s creative path is carried out and according to the 

mentioned above periodisation, the table of the main works of national and 

historical subjects is given. 

The main genre spheres of the artist’s heritage are characterized; they are 

vocal and choral, opera and instrumental. Depending on the contextual socio-

cultural conditions of all four periods, the dynamics of addressing them in different 

work periods is shown in the research. The concept of the study is based on the 

understanding of the need to apply a set of methodological approaches to 

realization and analysis of the composer’s artistic heritage, identifying its leading 

features and emphasizing the main one – the retrospective character of his creative 

thinking. 

The direct identification of the paradigm of national and historical themes at 

different levels of the artist's artistic worldview is based on the consideration of 

those national and historical themes as the core of the composers individual style, 

taking into account main genre spheres of his work and drawing generalization 

from genre representation of national and historical themes. The programmability 

of the composer’s thinking as a source of creative representation of the paradigm 

of national and historical themes is studied in the research as well as the antinomy 

of programmability of national, historical and Soviet-modern themes of the 

composer's creativity in the second and third periods of his creative life. 
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Musical works by M. Verykivsky confirm the multi-genre paradigm of 

national and historical themes in his compositional work and in music-editorial 

activities. Programmability as a deep property of composer's thinking is manifested 

through various principles of program solutions in his works which are aimed at 

concretizing the creative idea, the antinomy of a national, historical or Soviet-modern 

figurative content, the naturalness of the former and the artificiality of the latter. 

The concretization of the paradigm of national and historical themes in 

M. Verykivsky's work is presented on the basis of reference samples of national 

and historical imagery of the artist’s works. The choral fantasy "Haidamaky" (1919) 

is considered as an extremely important work for the composer’s artistic self-

determination, a sample of the synthesis of poetic and musical historicism, and a 

holistic ideological and figurative understanding of Ukraine's historical past by the 

poet / composer. The national character of M. Verykivsky's handwriting at 

different levels of embodiment, from the idea to the peculiarities of the musical 

language, is adequate to the national character of T. Shevchenko’s poetic 

expression. The composer managed to create an artistically balanced libretto, 

taking the necessary text material from the poem "Haidamaky" and giving it an 

individual artistic significance. 

The "Pearl" of Ukrainian piano music, the piano cycle "Volyn Watercolors" 

(1943) is the model of a national historical program, an original dramatic 

combination of archaic contemplation of "landscape" plays, portrait characteristics 

of fair comedians and brightly effective, inflammatory dynamics as well as a 

striking example of a "local history" vector of the paradigm of national and 

historical themes. The vivid piano suite became a kind of "historical allusion", a 

projection of paintings of the past on modern socio-historical events, testified to 

the composer’s deeply informed identity with the national history and culture of 

Ukraine, especially with Volyn historical and cultural area as his small homeland. 

The issue of a full-fledged return to modern Ukrainian musical culture of a 

previously unknown concerto for piano and orchestra (1950) has been resolved. 

Since the composer did not orchestrate the work, so the very stage of our research on 
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it became its logical conclusion. The concert is orchestrated for a large symphony 

orchestra.The work, in our opinion, is one of the most interesting examples of the 

concert genre of the first half of the twentieth century in domestic academic music. 

The scientific novelty of the dissertation is that in Ukrainian musicology the 

following notions appear for the first time. The auteur periodisation of 

M. Verykivsky's life and creative path is developed in the background of wide 

historical and cultural contexts. It is also substantiated that the composer's 

embodiment of national and historical themes constitutes a holistic system of 

creative thinking which is characterized by certain individual features. The content 

of a scientific definition "the paradigm of national and historical themes of 

M. Verykivsky’s work" is formulated and its main properties are outlined. 

The influence of Kremenets-Volyn historical and cultural area as well as the 

experience of the composer's creative predecessors and senior contemporaries 

(especially K. Stetsenko, with whom M. Verykivsky had direct creative and 

personal communication) on the formation of the paradigm of national and 

historical themes of his work is considered in the research. The principle of 

antinomy is formulated as the basis of coexistence of the composer's works in the 

context of national, historical and Soviet-modern figurative contents. The choral 

fantasy "Haidamaky" and the piano cycle "Volyn Watercolors" are considered as 

key works of the artist’s heritage. A concerto for the piano and orchestra, 

insufficiently researched before, is involved in the circulation of Ukrainian 

musicology. The manuscript of this work by M. Verykivsky was edited, 

orchestrated and clavier performed (March 2011), its integral analysis was also 

carried out. The materials of the dissertation research can be used during delivering 

special educational courses on the history of Ukrainian culture, history of 

Ukrainian music, analysis of musical works in vocational art schools and higher 

educational art institutions of Ukraine. 

Key words: creativity of Mykhailo Verykivsky, creative thinking, paradigm, 

paradigm of national and historical themes, programmability, antinomy, national 

and historical imagery. 
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ВСТУП  

Обґрунтування вибору теми дослідження. Національна специфіка 

українського музичного мистецтва, як одна з найзначніших змістових 

складових вітчизняного музично-історичного процесу, пов’язана з духовним 

життям народу, особливостями його менталітету. Протягом тривалого часу 

національна історія втілюється в мистецьких образах, отримуючи певне 

наукове узагальнення. Однак, незважаючи на традиції наукової інтерпретації 

національних історичних образів, що склалися в українському історичному 

музикознавстві, залишається ще відчутний резерв в усвідомленні змісту цієї 

образної площині на рівнях композиторської творчості, специфіки мислення 

та індивідуального стилю митців. Актуальними для вивчення також є 

теоретичні аспекти втілення національної історії в музичних образах як 

сутність композиторської творчості. 

Однією з яскравих постатей української музики ХХ ст., творче 

мислення якої було детерміноване національно-історичною тематикою, є 

Михайло Іванович Вериківський (1896–1962) – композитор, диригент, 

педагог, теоретик, публіцист, музично-громадський діяч, засновник кількох 

жанрів вітчизняної музики. У музичних творах М. Вериківського глибоко 

відображено багатовікову історію України, героїчні сторінки її минулого, 

славетні імена національних героїв. Звернення митця до національно-

історичної тематики неодноразово відзначали у своїх наукових дослідженнях 

Н. Герасимова-Персидська, А. Терещенко, О. Торба, Н. Шурова та ін., однак 

це явище, що має відповідні закономірності, ще потребує системного 

розгляду та ґрунтовного, багатоаспектного опрацювання. 

Творчість М. Вериківського являє собою унікальний перетин видатного 

композиторського обдарування з непересічним розумінням драматичних 

колізій української національної історії. Безперечно, національно-історична 

тематика була осмислена у творчості багатьох українських композиторів 

(передусім М. Лисенка, К. Стеценка та ін.), однак звернення до неї мало 

здебільшого вибірковий характер, поєднуючись з іншими тематичними 
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напрямами творчої роботи. Творча спадщина М. Вериківського також не 

обмежувалася виключно національно-історичною тематикою, але саме вона 

стала провідним чинником, що, порівняно з іншими тематичними сферами, 

стимулювало реалізацію творчих задумів, найпотужніше сприяло розкриттю 

мистецького потенціалу композитора. Творче мислення М. Вериківського 

поступово сформувало багатоаспектне мистецьке явище – парадигму 

національно-історичної тематики, без розуміння якої неможливо повною 

мірою об’єктивно оцінити доробок митця, його вагомий внесок у 

національну музичну культуру. 

Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі історії української музики та музичної 

фольклористики Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського згідно з науковою темою «Історія української музики» 

перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського на 2015-

2020 рр. Тему дисертації затверджено вченою радою Національної музичної 

академії України імені П.І. Чайковського (протокол № 6 від 07.02.2008 р.) та 

подано у новій редакції (протокол № 2 від 25.09. 2020 р.). 

Мета дослідження – створити концепцію втілення національної історії 

в музичних образах М. Вериківського як сутності творчості композитора, 

розкрити специфіку вияву парадигми національно-історичної тематики у 

доробку митця. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

– висвітлити парадигмальну якість творчого мислення композитора; 

– розглянути еволюцію феномену національно-історичної тематики як 

світоглядне підґрунтя творчості М. Вериківського, здійснити періодизацію 

життєвого та творчого шляху композитора в контексті його звернення до 

національно-історичної тематики; 
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– розкрити жанрово-стильову палітру спадщини М. Вериківського та 

визначити особливості використання композитором принципу програмності 

як концептуального виразника парадигми національно-історичної тематики; 

– охарактеризувати історико-культурні традиції Волині й мистецьку 

ауру Кременця та їх вплив на процес становлення композитора; 

– виявити особливості розкриття національно-історичної образності в 

музичних творах М. Вериківського – хоровій фантазії «Гайдамаки», 

фортепіанному циклі «Волинські акварелі», Концерті для фортепіано з 

оркестром. 

Об’єктом дослідження є композиторська творчість М. Вериківського. 

Предмет дослідження – національна історія в мистецьких образах 

М. Вериківського як сутність композиторської творчості. 

Методологічна база дослідження. Аргументація основних наукових 

положень зумовила застосування на різних етапах дослідження 

методологічних підходів, які поєднують загальнофілософські та 

загальнонаукові логічні методи з методами історико-культурного, 

біографічного, контекстуального, історіографічного, компаративного, 

краєзнавчого, семантичного, жанрово-стильового, цілісного аналізу. 

Теоретична база дослідження. Зважаючи на історико-культурне та 

історіографічне спрямування теми дисертації, джерела вивчались за такими 

напрямами: 

– праці з історії української музики та музичної творчості: 

Л. Архімович [4], О. Бугаєва [15], О. Верещагіна [24], Н. Герасимова-

Персидська [58], М. Грінченко [74], О. Давидова [78], Л. Кияновська [148], 

Л. Корній [155], А. Муха [206 ], О. Правдюк [239], Н. Шурова [327] та ін.; 

– праці з теорії та історії жанру та стилю: В. Артеменко [3], О. Вальчук 

[18], Д. Гаркавенко [56], М. Гордійчук [65], М. Загайкевич [97], В. Кузик 

[169], А. Лащенко [174], Л. Пархоменко [224], І. Сікорська [257], 

А. Терещенко [279], О. Торба [286] та ін.; 
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– праці з теорії музичної композиції та форми: В. Золочевський [105], 

З. Йовенко [117], В. Клин [150], О. Коменда [154], Н. Королюк [157], 

І. Полібіна-Малишкіна [234], Т. Романишина [253], О. Смоляк [260] та ін. 

– монографічні дослідження Н. Герасимової-Персидської [57] (1959) та 

Н. Шурової [327] (1972, серія «Творчі портрети українських композиторів»), 

присвячені творчості М. Вериківського; 

– дослідження окремих творів та галузей творчості композитора, 

зокрема хорової (Н. Королюк [157], А. Терещенко [277], О. Торба [286]), 

оперної (Л. Архімович [4], Н. Шурова [328]), симфонічної (М. Гордійчук 

[64]), балетної (М. Загайкевич [97]) музики; 

– наукові роботи, на основі яких розкрито сутність парадигми 

національно-історичної тематики, зокрема І. Котляревського [161], 

Г. Коломієць [153], А. Мухи [209]; 

– краєзнавчі дослідження з історії Кременеччини та Волині, присвячені 

зв’язкам композитора з його малою Батьківщиною – Кременеччиною, а 

більш широко – з Волинню як історико-культурним ареалом, вплив якого 

став одним із найважливіших чинників формування парадигми національно-

історичної тематики у творчості М. Вериківського, серед яких: статті 

О. Вальчук[19], Н. Никитюк [215], І. Гринчук [69] та ін., наукові роботи 

викладачів Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту 

імені Тараса Шевченка та Кременецької музичної школи імені 

М. Вериківського [60], старшого наукового співробітника Кременецького 

районного краєзнавчого музею М. Гецевич (1974) та ін.; 

– масив біографічних матеріалів кімнати-музею імені М. Вериківського 

у Київській школі мистецтв № 2. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й розв’язання поставлених 

завдань у дисертаційному дослідженні використано комплекс 

взаємоузгоджених методів: порівняльно-історичний для порівняння 

творчості різних композиторів як представників певної соціально-історичної 

епохи з погляду їх звернення до національно-історичної тематики; 
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бібліографічний – для вивчення документації про митця як людину, а саме: 

обробка біографічних даних, спогадів сучасників та епістолярії, спілкування 

з людьми, які особисто знали М Вериківського; методи музично-

семантичного аналізу, семіотики, принципи періодизації творчого шляху 

композитора – для виявлення характеру і структури змістовного поля 

національно-історичної тематики у творчості М. Вериківського; метод 

цілісного аналізу музичних творів – для поєднання змістовних (історико-

контекстних, концептуально-авторських, жанрово-стильових) та мовно-

композиційних (інтонаційно-тематичних, мелодико-гармонічних, метро-

ритмічних, структурно-синтаксичних, фактурних) аспектів аналізу музичних 

полотен композитора, зокрема його фортепіанного концерту. 

Матеріалом дослідження обрано три групи джерел. Першу групу 

становлять музичні твори композитора, як видані, так і рукописні. Серед них 

особливе місце в дослідженні посідають авторські рукописи з особистого 

архіву митця – хорова фантазія «Гайдамаки» (1919) та клавір Концерту для 

фортепіано з оркестром (1950), раніше невідомий твір М. Вериківського, 

відредагований та оркестрований автором дисертаційної роботи. 

Другу групу джерел становлять спогади сучасників композитора 

(зокрема статті І. Вериківської, О. Вериківської, Е. Митницького); матеріали 

фондів Кременецького краєзнавчого музею (спогади А. Большакова, 

М. Підласової, В. Тольби, М. Стефановича та ін.), які конкретизують різні 

види діяльності митця – творчої, виконавської, педагогічної, музично-

громадської, а також допомагають осягнути певні контекстні особливості 

його творчого мислення. 

Третя група джерел – це статті композитора на сторінках періодичних 

видань, щоденникові записи М. Вериківського та його листування, зокрема 

листи до П. Козицького (1925–1928), а також архівні матеріали фондів 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. 

Опрацювання та систематизацію наукових джерел здійснено з 

урахуванням контексту історичної доби та особливостей тогочасної 
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культури. Факти творчої біографії та музичні твори митця розглядалися у 

їхньому постійному взаємозв’язку на основі розробленої періодизації 

життєвого і творчого шляху композитора. Записи та музично-критичні 

публікації використовувалися для з’ясування певних питань у межах 

визначеного змісту наукової дефініції «парадигма національно-історичної 

тематики творчості М. Вериківського». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в ній 

уперше в українському музикознавстві: 

– розроблено авторську періодизацію життєвого та творчого шляху 

М. Вериківського на тлі широкого історико-культурного контексту; 

– обґрунтовано втілення М. Вериківським національно-історичної 

тематики, що становить цілісну систему творчого мислення, яка 

характеризується індивідуальними рисами; 

– сформульовано зміст наукової дефініції «парадигма національно-

історичної тематики творчості М. Вериківського», окреслено її основні 

властивості; 

– розглянуто вплив кременецько-волинського історико-культурного 

ареалу на формування парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського; 

– сформульовано принцип антиномічності як основи співіснування 

творів у спадщині композитора національно-історичного та радянсько-

сучасного образного наповнення; 

– до обігу українського музикознавства уведено Концерт для 

фортепіано з оркестром, недостатньо досліджений раніше. Відредаговано, 

оркестровано та виконано у клавірі рукопис цього твору М. Вериківського, 

здійснено його цілісний аналіз. 

Удосконалено наукові уявлення про національно-історичну образність 

у мистецькій творчості М. Вериківського. 
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Подальшого розвитку набули положення про основні жанрові сфери 

творчості М. Вериківського й узагальнення жанрової репрезентації втілення 

національно-історичної тематики. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості 

використання основних положень, матеріалів та висновків дисертації в 

подальших наукових дослідженнях у сфері музикознавства, у навчальних 

курсах з історії української культури, історії української музики, аналізу 

музичних творів у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах освіти 

та мистецтва, а також під час творчої та виконавської діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії української музики та 

музичної фольклористики Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Основні положення дисертаційного дослідження були 

викладені на конференціях різних рівнів: «Молоді музикознавці України» 

(Київ, 2009–2011); «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, 

перспективи» (Мелітополь, 2011); «Музичне мистецтво: традиції і 

перспективи» (Житомир, 2015); «Духовна культура України перед викликами 

часу» (Харків, 2018); «Культурологічні та мистецтвознавчі паралелі: 

науковий і практичний вимір» (Київ, 2019); «Україна. Європа. Світ. Історія та 

імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 2019); «Сучасні виміри 

української регіоналістики» (Ніжин, 2020); «Проблеми інструментального 

виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» (Умань, 2020); «Сучасне 

мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти» (Умань, 2020); 

«Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» 

(Київ, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових статей, з 

них сім одноосібних – у виданнях, затверджених МОН України як фахові за 

напрямом «Мистецтвознавство»; п’ять – у зарубіжних наукових виданнях, 

одна зі статей (у співавторстві) – у виданні, індексованому в міжнародній 

наукометричній базі Web of Science. 
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Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел 

(всього 342 позиції, з них шість – іноземними мовами), додатків. Загальний 

обсяг роботи – 326 сторінок, з них основного тексту – 179 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОСТАТЬ МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО В  КОНТЕКСТІ 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ  

1.1. Основні напрями дисертаційного дослідження 

в історіографічному аспекті 

Наукова література, присвячена основним напрямам дисертаційного 

дослідження, має бути окреслена в історіографічному ракурсі. Вона 

розподілена на три основні змістовні напрями: 

– національно-історична тематика у фокусі наукових та суспільних 

досліджень періоду українського національного відродження кінця XVIII–

ХІХ століття; 

– наукові поняття «парадигма» та «образ», їх застосування у різних 

сферах людської діяльності; 

– творча особистість М. Вериківського та сучасні йому контекстні 

умови, науковий розгляд різних аспектів його творчої та мистецько-

суспільної діяльності у процесі розвитку української музичної культури 

ХХ століття. Розглянемо послідовно ці три напрями. 

Зародженню українського національного відродження передували 

історичні події протилежної – імперської спрямованості. Остаточна втрата 

національної автономії була юридично оформлена через ліквідацію 

гетьманства (1764), зруйнування Запорозької Січі (1775), ліквідація полково-

сотенного устрою (1781), насадження у Лівобережній Україні кріпацького 

стану (1783). На Правобережжі з допомогою російських військ був 

придушений гайдамацький рух, кульмінацією якого стали події Коліївщини 

(1768), та відновлювалися скрізь польсько-шляхетські порядки, чому не 

завадило й падіння польської держави. У результаті трьох поділів колишньої 

Речі Посполитої (1772, 1793, 1795) українські землі були остаточно розділені 

між Російською та Австро-Угорською імперіями – остання заволоділа 

Галичиною, Буковиною та Закарпаттям. 
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Значна частина колишньої козацької старшини, будучи зрівняною у 

правах з російським дворянством, зрадила національні інтереси України та 

приєдналася до загальноімперського політичного бачення. Так, за словами 

М. Грушевського, було «відділено різко старшину від козацтва служебного 

як осібну верству» [75, с. 469]. На остаточне знищення навіть самих згадок 

про колишній автономний устрій скеровані були й більш пізні скасування за 

наказами Миколи І Магдебурзького права (1831) та Литовського статуту 

(1840) [223, с. 147]. Навіть сама давня назва «Україна» була офіційно 

замінена на Малоросію. 

Однак український національний дух не вдалося повністю знищити. На 

заваді тотальній руйнації стала народна історична пам’ять. Вона збереглася у 

думах та історичних піснях українців, промовляла зі сторінок козацьких 

літописів Самовидця, Самійла Величка та Григорія Грабянки. Саме історична 

пам’ять, закарбована у народній свідомості – попри тривалі та численні 

спроби асиміляції українців з боку шовіністичних урядів Російської та 

Австро-Угорської імперій – стала на цьому суспільному етапі життя України 

спочатку запорукою збереження українців як окремого самостійного етносу, 

а в подальшому виявилася основою формування української політичної нації 

та у перспективі – відновлення втраченої державності. 

Не зважаючи на всю складність політичної та культурної ситуації у 

суспільстві поряд із процесами руйнації починають зароджуватися й 

протилежні тенденції початку національного відродження. На цій стадії воно 

було пов’язане з усвідомленням частиною української еліти, яка не піддалася 

зросійщенню, своєї «окремішності» (що мало яскравий прояв, зокрема, у 

відомій поїздці В. Капніста до Берліна у 1791 році та зустрічі з пруським 

канцлером) [288, с. 53] та з опорою на козацькі «республіканські» традиції, 

яких не могло бути в умовах самодержавної деспотичної Російської імперії. 

Невипадково саме у цей час відбувається майже одночасна поява двох 

знакових в історії України творів – «Енеїди» І. Котляревського [160] та 

«Історії Русів», авторство якої залишається остаточно не встановленим 



27 

[111, с. 16]. Якщо в «Енеїді» вперше у «серйозній» літературі використано у 

«серйозній» народну українську мову, чим підтверджено її окреме від 

російської та польської існування, то «Історія Русів» переконливо доводила, 

що саме Україна є законною історичною спадкоємицею Київської Русі та має 

власну, відмінну від російської, історію, а відтак – і право на власну 

державність. Усвідомлення цього мало величезний вплив на українське 

суспільство, насамперед на представників національної інтелігенції. 

З великими розчаруваннями і з багатьма надіями починалося для 

України нове століття, і історії в усіх її проявах судилося мати у його подіях 

величезне значення. Тож серед багатьох тенденцій загальноєвропейської 

культури ХІХ століття виокремлюємо пріоритетну для розкриття змісту 

нашого наукового дослідження – значне підвищення зацікавленості 

історичним минулим та істотне зростання глибини розуміння історії як 

домінанти людського пізнання. На думку А. Ланщикова, «якщо дещо 

уважніше придивитися до прагнень людини минулого століття, то не важко 

помітити за її устремлінням «вперед» рівновелике її устремління і «назад», 

тобто в історичне минуле. ХІХ століття не співставне ні з яким іншим віком у 

своїй зацікавленості до минулого» [163, с. 115–116]. Це твердження є 

вагомим для нашого дослідження, адже саме поняття «історичний» у цей 

період переживало пік зацікавлення у всіх провідних європейських країнах, 

зокрема і в Україні. 

Відомо, що у ХІХ ст. з’являються нові науки, в основі яких 

знаходилася історія, а саме: історія права, історія релігії, історія філософії, 

історія мистецтва, історія літератури та політична історія тощо. 

Активізувалися пошуки історичних артефактів, організація музеїв, 

реставрація пам’яток старовини, збирання фольклору тощо. Заявивши про 

себе у різних галузях існування людини, всебічне зацікавлення історією, 

природно, ніяк не могло оминути і площину мистецтва як одну з провідних 

сфер людського буття. 
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У ХІХ ст. величезний крок вперед зробили як російська, так і власне 

українська історична наука, що розвивалися паралельними шляхами. Історію 

Росії представляли у той час такі видатні імена, як М. Карамзін [119], 

В. Ключевський [152], В. Нікольський [218], С. Соловйов [264], 

М. Тихонравов [284] та ін. В Україні ж поряд з популярною «Історією Русів», 

яку український історик О. Оглоблин назвав «Декларацією прав української 

нації» [111], з’явилися чотиритомна «История Малой России» Д. Бантиш-

Каменського [10] (1822), збірники «Запорожская старина» І. Срезневського 

[100] (1833–1838), п’ятитомна «Історія Малоросії» М. Маркевича [186] 

(1842–1843). У цих роботах представників національної еліти 

наголошувалося на давньому походженні України та особливій ролі періоду 

її козацької автономії. 

Зростання зацікавленості суспільства історичним минулим пов’язане з 

утвердженням у Європі естетики романтизму як панівної ідейно-

філософської доктрини. Застиглі норми доби класицизму вже не відповідали 

фактичному розвитку суспільства, соціокультурні запити якого вже 

знаходилися в іншій площині, а саме: культ природи, звернення до 

народності, посилена увага до фольклору, пріоритет почуттів, а не розуму. 

Поряд із названими чинниками одним із ключових проявів цього стала й 

ідеалізація та героїзація історичного минулого – насамперед у літературі, в 

історичних романах та баладах, але торкнулася вона й інших видів 

мистецтва, зокрема й музичного. Відновлювалися втрачені в навколишній 

дійсності справжності, первинності та цільності, що й стимулювало увагу до 

історії та фольклору. 

Європейське суспільство ХІХ століття входило в нову епоху 

прискореної модернізації усіх сфер життя. Поширення набули революційні, 

визвольні ідеї, вимоги демократизації суспільного життя, становлення нових 

(капіталістичних) форм суспільного устрою, пов’язаних із розвитком 

промисловості, транспорту та проникненням прогресивних технологій 

виробництва у сільське господарство. Поряд із цим відбувалося становлення 
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європейських націй – як у політичному аспекті, так і у формуванні 

загальнонаціональних культурних якостей, що характеризують неповторні 

риси певної народності. Відбулося, таким чином, становлення власне 

національних культур, що стало визначальним чинником їх розвитку в 

ХІХ столітті. 

Питання політичного формування націй, намагання зрозуміти поняття 

«народності», «національного характеру» постають у центрі уваги провідних 

європейських мислителів другої половини XVIII–ХІХ століть – французьких 

енциклопедистів (термін «нація» з’являється, зокрема, на сторінках 

«Енциклопедії» Д. Дідро [295], у працях Ш. Монтеск’є [199]), німецьких 

вчених. Особливо цінними для дисертаційного дослідження є міркування 

Й. Гердера [55], у працях якого це поняття набуло особливо глибокого 

розуміння. Вчений намагався розглядати розвиток європейських націй у 

комплексі впливу географічних, історичних та соціальних чинників впливу. 

При цьому Й. Гердер виявив особливу увагу до українського народу, адже, на 

його думку, «Україна стане колись новою Грецією – у цій країні прекрасний 

клімат, щедра земля, і її великий, музично обдарований народ прокинеться 

колись для нового життя» [288, с. 21]. 

Пробудження та становлення націй неминуче створювало на 

європейському континенті потенційну небезпеку соціальних катаклізмів, 

адже для тодішньої Європи було характерним розділення націй на панівні 

(«імперські») – англійці, французи, австрійці, росіяни – та пригноблені, які 

потребували утворення або поновлення власної державності – поляки, 

ірландці, угорці, італійці й українці. Ця спочатку потенційна, а потім і цілком 

реальна вибухонебезпечність (Польські повстання 1830 та 1863 років, 

Угорська революція 1848–1849 років, рух за об’єднання Італії та відповідні 

контрдії з боку імперських урядів країн «Священного союзу» Росії, Пруссії і 

Австро-Угорщини) неминуче позначалася й на національних культурах. А 

один із найважливіших шляхів національного самоствердження як першої, 

так і другої груп націй – перші намагалися змінити, а другі зберегти своє 
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становище – лежав через пошук його історичного підґрунтя, тобто, інакше 

кажучи – ключ до поступу у майбутнє знаходився в національному 

історичному минулому. Отже, українська історична та музикознавча наука 

накопичила вагомий фактичний і концептуальний матеріал: провідне 

значення національно-історичної тематики у контексті національного 

відродження ХІХ століття, наукової категорії «парадигма», її застосування у 

різних сферах діяльності людини. 

У такому контексті й відбувалося українське національне відродження 

ХІХ століття. Розпочавшись з діяльності відносно невеликої у кількісному 

відношенні групи людей, воно поступово розширюється шляхом 

узагальнення теоретичного й політичного досвіду, історичних традицій, 

формує національну свідомість у все більш широкому колі освіченого 

населення України, свідченням чого стала широка наукова та громадсько-

політична діяльність Кирило-Мефодієвського товариства та участь у ньому 

Т. Шевченка. 

У другій половині ХІХ століття, незважаючи на всі перепони 

валуєвського циркуляру (1863), Емського указу (1876), українська історична 

та суспільна думка розвивалася у працях М. Костомарова, П. Куліша, 

М. Драгоманова, І. Франка. Усі вони вважали звернення до української 

історії найактуальнішим сегментом національного відродження – достатньо 

назвати «Записки о Южной Руси» П. Куліша [99] (1856–1857), «Історичні 

пісні малоруського народу» М. Драгоманова [107] (у співавторстві з 

В. Антоновичем, 1874–1875), численні роботи І. Франка, присвячені історії 

селянського руху в Галичині та польсько-українським взаєминам (зокрема 

«Лук’ян Кобилиця. Епізод з історії Гуцульщини першої половини 

ХІХ століття» [297], «Поляки й русини» [298] тощо). 

Наприкінці ХІХ століття відбувається перехід до етапу масової 

визвольної боротьби, формуються перші національні політичні партії, 

представники яких свідомо ставлять питання набуття національного 

суверенітету у вигляді автономії або незалежності, що знайшло відображення 
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в науковій та політичній діяльності Ю. Бачинського, М. Грушевського. 

Брошура М. Міхновського «Самостійна Україна» [193] (1900), поряд з 

«Історією Русів» як пам’яткою початку ХІХ століття, ніби обрамлює його – 

завершується еволюція національної суспільної думки від загальних 

тверджень про окремий, відмінний від загальноросійського історичний шлях 

розвитку України до чіткого формулювання необхідності отримання статусу 

повноцінної загальновизнаної державності. 

Отже, знайшла своє повне підтвердження теза про те, що як у 

європейській, так і в українській історіографії ХІХ століття у постійному 

фокусі уваги знаходився як загальний процес формування політичних націй, 

їх самоствердження, так і ретроспективний аспект цього явища. Він був 

пов’язаний з усвідомленням необхідності глибокого пізнання історичного 

минулого як у науковій, так і в мистецькій площині. Унікальний творчий 

досвід М. Вериківського, що полягає у поєднанні розуміння історичного 

процесу та високої композиторської майстерності в суспільно-історичних 

умовах незрівнянно більш складних, ніж у ХІХ столітті, потребує 

подальшого наукового розгляду. 

Другим ключовим моментом, що набуває вагомого значення у 

контексті дослідження, є наукова категорія «парадигма». Ця дефініція (від 

грецького παράδειγμα – приклад, взірець) відома ще з часів античної історії. 

У сучасній науковій літературі є чимало визначень парадигми, автори 

яких прагнуть узгодити її зміст з іншими формами освоєння світу, зокрема 

такими, як світогляд [51, с. 4], концепція [240, с. 390]. 

Сучасне наукознавство розглядає термін «парадигма» як «сукупність 

вихідних складових науково-пізнавальної діяльності, що складається в певну 

історичну епоху та визначає стиль наукового мислення практично в усіх 

науках» [229, с. 83]. Поняття «парадигма», таким чином, фіксує певну модель 

постановки та вирішення наявної проблеми у науці, та підтримує наукову 

традицію. 
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Значний внесок у розробку поняття «парадигма» здійснив 

американський філософ Т. Кун, який стверджував: «застосовуючи цей 

термін, я мав на увазі, що деякі загальноприйняті приклади фактичної 

практики наукових досліджень – приклади, які включають закон, теорію, їх 

практичне застосування і необхідне облаштування» [172, с. 27]. 

Але незалежно від конкретної наукової сфери свого застосування саме 

термін «парадигма» завжди був належним до найважливішого, визначав 

найбільш істотні риси досліджуваного явища, яким, зокрема, може, на наш 

погляд, слугувати й творче мислення композитора. Результатом процесу його 

творчого мислення має стати вдосконалений образ певного аспекту дійсності 

(музичний твір). Відтак категорія «парадигма» має розглядатися як провідна 

риса процесу творчого мислення композитора, що визначається узагальненим 

і опосередкованим відображенням предметів та явищ об’єктивної дійсності 

(зокрема й у часовому аспекті дійсності) в їх істотних зв’язках і 

співвідношеннях. 

Іншими словами, припускаємо, що у свідомості кожного митця існує 

певна парадигмальна якість творчого мислення, що пов’язує ці 

співвідношення у єдину цілісну систему та окреслює процес художнього 

освоєння світу композитором. Відтак ключовим поняттям нашого 

дослідження є поняття «парадигма національно-історичної тематики 

творчості Вериківського». 

Теоретичною основою цього визначення також може слугувати 

наукове бачення дефініції «парадигма», яке подає І. Котляревський: «суть 

справи полягає у наявності певної множини більш або менш контрастних 

явищ, об’єднаних спільними властивостями і відношеннями. Вони 

розташовуються на парадигматичній осі, вихідним моментом якої є деякий 

віртуальний об’єкт, що несуперечливо входить до цієї множини» [161, с. 31]. 

Саме таке розуміння загальної категорії своєю чергою дасть нам змогу 

окреслити категорію «парадигма національно-історичної тематики творчості 

Вериківського», здійснити розгляд її сутності та ознак. 
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Не менш актуальним для дослідження є визначення образу, 

акцентування на певних властивостях цього поняття. Зокрема, В. Шестаков 

розглядає історичну еволюцію терміну. Він зазначає, що образ був важливим, 

хоча й не центральним поняттям вже в античній естетиці, що пов’язано з 

eidos Платона [319, с. 287]. Глибокої змістовності поняття образу набуло у 

візантійській культурі та в естетиці епохи Відродження, де Шестаков 

особливо відзначає цікаву концепцію художнього образу, висунуту 

Мікеланджело [319, с. 291]. 

У науковій літературі є досить різні підходи до формулювання терміну. 

Так, «Короткий психологічний словник» (Київ, 1976) визначає його як 

«загальнопсихологічну категорію, результат відображення об’єктивного 

світу у свідомості людини. Образ утворюється свідомістю внаслідок впливу 

на неї зовнішнього світу, дії внутрішніх і зовнішніх чинників» [158, с. 105]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови (Київ, 2003) 

характеризує образ як «специфічну для літератури і мистецтва конкретно-

чуттєву форму відображення дійсності» [23, с. 815]. У свою чергу, 

«Філософський словник» (Москва, 1972) визначає це поняття дещо інакше: 

«образ художній – специфічний для мистецтва спосіб відтворення 

об’єктивної дійсності з позицій певного естетичного ідеалу у конкретно-

чуттєвій, безпосередньо сприйнятій формі» [296, с. 285]. 

Надзвичайно цікавий підхід до розуміння образу має Ю. Чекан. Він 

зазначає, що «музика, як мистецтво принципово невербальне, суто 

асоціативне, вимагає поняття «образ» (а не «картина» чи «модель»)… < > 

Використання саме поняття «образ» щодо музики можна аргументувати 

також активним функціонуванням цього поняття у сфері психології, вплив 

якої на усвідомлення розглядуваного явища в музикознавстві важко 

переоцінити» [304, с. 78]. 

Як стверджує Є. Маймін, основою художньої творчості є здатність 

перетворити у художній образ своє внутрішнє бачення, свої враження від 

реальної життєвої події, тобто здібність митця створити певний образ 



34 

[184, с. 11]. В основі образності завжди знаходиться певна змістовна сфера 

життєвості, яка найбільшою мірою відповідає внутрішньому світовідчуттю 

художника-творця, у нашому випадку це історичне минуле. Отже, 

М. Вериківський перетворює своє розуміння національної історії – найбільш 

близької йому сфери в мистецький образ історичної особистості або музичне 

зображення історичних подій. 

Перейдемо до огляду досліджень творчої особистості М. Вериківського. 

Основне завдання цієї історіографічної характеристики – підбити певні 

підсумки такого розгляду в попередній період та визначити шляхи 

подальшого дослідження. Історіографія вказує, що ракурс дослідницького 

«бачення» багатьох проблем творчості композитора з плином часу може істотно 

або навіть кардинально змінюватися. Це було зумовлено або появою нових 

можливостей для їх вивчення (відкриття нових джерел, вдосконалення 

джерелознавчих підходів тощо), або – основна причина – формулюванням 

суспільством нових дослідницьких запитів до трактування минулого. 

Останній чинник, пов’язаний з глобальними суспільно-політичними 

змінами кінця ХХ – початку ХХІ століття, є особливо важливим. Він має свої 

прояви на кількох контекстних рівнях – у переоцінці національного 

історичного минулого загалом, у зміні акцентів при вивченні творчої 

спадщини композитора та навіть у зміні характеристик його окремих 

музичних творів. 

За радянського часу було видано дві монографії, присвячені творчій 

постаті М. Вериківського – «М. І. Вериківський» Н. Герасимової-Персидської 

[58] (1959) та «Михайло Вериківський» Н. Шурової [327] (1972). При значній 

цінності цих досліджень у них відбилися певні ідеологічні та естетичні 

кліше, неминучі при пануванні тоталітарного політичного режиму. 

Характерною тому є і зміна позицій авторів щодо оцінки історичної тематики 

(та й не лише її) у їхніх подальших публікаціях, – вже не через призму 

«споглядального замилування старовиною», а через більш об’єктивне 

сучасне бачення історичного минулого. 
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Подібні концептуальні зміни торкнулися й інших досліджень останніх 

десятиліть, присвячених творчості композитора – вони вже не обмежені 

рамками ідеологічної цензури. Цінними для нашого дослідження є спогади 

А. Большакова [136], І. Вериківської [26], О. Вериківської [29], 

М. Митницького [192], М. Підласової [230], у яких постать митця постає у 

своїй світоглядній цілісності. Із сучасних позицій характеризують творчу та 

музично-суспільну діяльність М. Вериківського праці С. Денисюк [81], 

О. Давидової [78], М. Загайкевич [95], О. Коменди [154], Н. Королюк [157], 

М. Ржевської [248], А. Терещенко [277], О. Торби [286], Б. Фільц [292], 

Н. Шурової [326] та ін. 

Окрему групу досліджень становлять наукові публікації, присвячені 

музичній історії Волині та ранньому кременецькому періоду життя 

композитора. Це, зокрема, матеріали І. Гринчук [69], О. Дедю [79], 

Х. Зайченко [98], О. Легкун [175], Н. Никитюк [215], Л. Соляр [266], а також 

документи Кременецького краєзнавчого музею [136] і Кременецької дитячої 

музичної школи імені М. Вериківського [164], лекція наукового 

співробітника музею М. Гецевич «Творчість українського композитора 

М. Вериківського» [60] (1974) та збірники матеріалів Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій «Михайло Вериківський у контексті 

української музичної культури та освіти» (присвячених відповідно 115-й та 

120-й річницям від дня народження композитора), що пройшли у Кременці в 

листопаді відповідно 2011 та 2016 років [19; 10]. 

Значна дослідницька вагомість цих матеріалів полягає у наявності 

цінних відомостей щодо волинського історико-культурного ареалу та 

особливо міста Кременця, які відіграли важливу роль у становленні творчої 

особистості композитора, зокрема і у формуванні парадигми національно-

історичної тематики. Деякі дослідники, зокрема М. Гецевич, Х. Зайченко, 

Л. Соляр та ін., акцентують увагу на унікальному досвіді виконавської 

роботи з хором, отриманому майбутнім композитором у Кременці. 
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1.2. Національно-історична тематика в культурно-історичній 

площині ХІХ – початку ХХ століття 

Національно-історична тематика бере свій початок розвитку з усних 

історичних творів – билин, дум, історичних пісень. Народна пам’ять 

відображає конкретні історичні події та явища, розповідає про подвиги 

видатних осіб, оперує фактами. Билини в образи історичних дружинників, 

богатирів (Іллі Муромця, Олексія Поповича, Джурили-Чурила, Солов’я 

Гудимировича) оспівують народне ставлення до певних історичних осіб, які 

були захисниками Київської Русі. 

Згодом фольклорну естафету приймають історичні пісні та думи. 

Історична пісня як зразок певної інформації про минуле народу завжди 

привертала до себе увагу як представників науки, так і людей мистецтва. 

Вона є ключовою складовою колективної народної пам’яті, національного 

епосу. В історичних піснях відображено, як правило, найдраматичніші 

періоди історії – недарма розквіт історичної пісні припадає на героїчну 

козацьку добу. Окремими сторінками проходять боротьба з турками і 

татарами, Визвольна війна середини XVII століття, козацькі та селянські 

повстання. Найвідоміші з пісень присвячено очільникам народу – Байді, 

Сагайдачному, Хмельницькому, Морозенку, Довбушу, Кармелюку та ін. 

Виключне за своїм змістовним наповненням місце у колективній 

пам’яті народу поряд з історичними піснями зайняли думи. У тематиці та 

образності цих форм національного епосу було чимало спільного, часто вони 

присвячувалися одним і тим самим народним героям. Інструментальний 

супровід посилював драматизм виконання думи, а постать кобзаря-лірника як 

хранителя національної свідомості стала символічною для української 

культури. Це, безумовно, розумів і М. Вериківський, який, створюючи на 

основі шевченківського оригіналу лібрето для хорової фантазії «Гайдамаки», 

змальовує у ньому колоритну постать народного співця-кобзаря. 
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У зростанні загального зацікавлення народним мистецтвом у наукових 

і творчих колах ХІХ століття величезну роль відіграли саме думи та історичні 

пісні, усвідомлення актуальності їх суспільного значення. Саме тоді в 

науковому обігу з’являється сам термін «історична пісня» – як окреме 

поняття його запропонував М. Гоголь. 

Невичерпне інтонаційне багатство народної пісні, зокрема й історичної 

є благодатним полем для творчої діяльності митців. Однак для композитора, 

який працює у площині національно-історичної тематики, а тим більше 

бачить у ній для себе провідну сферу створення мистецьких образів (як у 

випадку з М. Вериківським), історична пісня є цінною не лише своїм суто 

музичним розмаїттям. Вона стає також своєрідним «вікном у минуле» для 

розуміння характеру героя, масштабу його діяльності, а відтак – і для пошуку 

виражальних засобів при створенні його творчої характеристики. Від 

початкового композиторського задуму до появи кінцевого творчого 

результату може виникнути та істотно вплинути на творчий процес досить 

складний асоціативно-історичний ряд, і ознайомлення митця з історичними 

піснями займає у ньому далеко не останнє місце. Тому можна стверджувати, 

що вплив характеристик дум та історичних пісень яскраво відчутний, 

зокрема, в образах Марусі Богуславки, Сагайдачного, Палія, Любини 

Бондарівни, що були у різних музичних жанрах створені М. Вериківським. 

Фольклор різних народів відбивав специфіку їх шляхів розвитку, 

зокрема й розвитку національних культур. Це є особливо важливим у 

контексті поділу європейських націй на де-факто «імперські» та 

«колоніальні», що мало важливі наслідки зокрема й для розвитку музичної 

культури. У пошуках джерел духовного розвитку романтизм ідеалізує 

минуле, здійснює спробу дати нове життя фольклору, казкам, а особливо 

міфам. У цей час розвивається загальна тенденція до розкриття понять 

«натуральне», «національно-самобутнє», «народне». Загальною рисою 

композиторів-романтиків різних країн та національних шкіл стає 

відображення народно-національного стилю – «локальному колориту» у 
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музичному пейзажі та портретності, що обґрунтувало важливість звернення 

до національної тематики композиторами. 

Музичний романтизм сприяв розвитку камерної вокальної лірики, тому 

провідним жанром європейської музики ХІХ століття стала опера. Найбільш 

яскраве втілення вона отримала у творчості Д. Верді (Італія), Р. Вагнера 

(Німеччина), Д. Мейєрбера (Франція), Б. Сметани (Чехія), М. Глінки (Росія), 

М. Лисенка (Україна) та ін. Усі ці композитори у своїй творчості зверталися 

тією чи іншою мірою до історичних сюжетів своїх народів, що стало однією з 

тенденцій розвитку національних композиторських шкіл. 

Опора на національні витоки мала своїм логічним наслідком певну 

ідеалізацію та героїзацію історичного минулого, посилення в європейському 

суспільстві уваги до питань етнографії та фольклору. Відтак оперні твори 

зазначених композиторів стали своєрідним національним музичним епосом, 

який чітко окреслював характерну ознаку – досягнення певною музичною 

культурою більш високого рівня розвитку та ознак національної 

ідентичності, у чому вагому роль відігравала саме історична тематика. 

Як відомо, однією з ознак повноцінного сталого розвитку історії та 

культури будь-якої цивілізованої країни є власні «історичні» сторінки, які 

гідно представлені на оперних сценах насамперед у героїко-трагічному 

ракурсі. У той історичний період в європейських країнах відбувалися 

соціальні процеси активного пошуку власних образів піднесено-трагічних 

героїв, вчинки яких навічно були закарбовані у нетлінних творах мистецтва, 

які віддзеркалювали зразки мужності, гідності, свободи, боротьби за 

справедливість. 

Особливо доречним буде згадати творчість Дж. Верді – безпосереднє 

мистецьке відображення Рисорджименто, справжній символ народного руху. 

Його опери «Набукко» та «Ломбардці у першому хрестовому поході» на 

історичні сюжети були захоплено зустрінуті італійською громадською 

думкою. Біблійний сюжет «Набукко» був алегоричним, але цілком 

недвозначним закликом до завоювання національної незалежності, а хор 
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полонених іудеїв набув в Італії надзвичайної популярності, хоча це й мало 

своїм безпосереднім наслідком активізацію цензурних утисків з боку 

австрійської влади. 

Протистояння італійського народного руху та австрійського 

окупаційного режиму мало чимало спільних рис зі становищем колонізованої 

України у складі Російської імперії – з тією істотною різницею, що умови для 

культурного розвитку в Україні були набагато жорсткішими. Це неминуче 

проектувалося й на відображенні у мистецтві – зокрема в оперному жанрі – 

національного історичного минулого. Тож у контексті розкриття завдань 

дисертаційного дослідження видається доцільним порівняння процесу 

розкриття національно-історичної тематики у творчості провідних 

російських та українських композиторів на прикладі двох знакових оперних 

творів. Мова йде про першу класичну російську оперу «Життя за царя» 

М. Глінки (1836) та першу українську національну оперу «Запорожець за 

Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (1863). 

Як етапні національні опери, вони були ґрунтовно проаналізовані в 

музикознавчій літературі. Обидва твори написані на історичні сюжети, але є 

дуже різними. Це потребує визначення ключових контекстуальних 

відмінностей між умовами їх створення, що лежать у площині різниці в 

загальних умовах розвитку двох національних культур. 

У випадку з російською історією маємо повний збіг творчих прагнень 

автора (самого М. Глінки) та намірів провладно-панівного середовища 

Російської імперії. Авторським визначенням твору з російської історії було, як 

відомо, «героїко-трагічна опера». Усвідомлено чи не усвідомлено з точки зору 

автора, але «Життя за царя» М. Глінки ідеально корелювалося з офіційно-

пануючою у тодішній Росії ідеологемою «православ’я – самодержавство – 

народність». Ця геніальна опера була цілком гідно оцінена особисто 

імператором Миколою І (власноруч презентував композитору коштовний 

перстень) не стільки через одухотворену музику, скільки як ефективний 
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імперський пропагандистський засіб (зокрема й через те, що головним героєм 

твору є простий селянин). Таким засобом опера була й надалі. 

Показовим у цьому аспекті залишається і майбутнє відновлення опери 

на радянській сцені з відповідно «оновленим» текстом лібрето за особистим 

розпорядженням Й. Сталіна. Імперські лаштунки у цей час дещо змінилися, 

проте суть лишилася цілком сталою – російська нація, а відтак і російська 

історія є, була та буде панівною як в абсолютистській імперії Романових, так 

і у «рівноправній» радянській федерації. Імперський статус Росії потребував 

відповідної мистецької декорації, відображення блискучої «фасадності», для 

чого опера М. Глінки підходила якнайкраще. 

Що ж до України, то квінтесенцією офіційного ставлення до 

українського народу та його історії стали слова міністра внутрішніх справ 

Росії П. Валуєва з його знаменитого циркуляру: «ніякої окремої 

малоросійської мови не було, немає і бути не може, говірка їх, яка 

вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на 

неї Польщі» [223, с. 248]. Цілком логічним продовженням стали й подальші 

заходи імперського уряду Росії – Емський указ Олександра ІІ (1876), 

заборона театральних постановок українською мовою, а дещо пізніше – їх 

принизливе обмеження виключно селянсько-побутовою тематикою та 

обов’язковий показ російськомовного спектаклю з такою ж кількістю актів 

перед українською п’єсою. Адже, за відомим висловом київського 

губернатора О. Дрентельна, український театр у Петербурзі – це мистецтво, а 

у Києві – це політика. 

Мовні обмеження накладали неминучий відбиток на всі сфери 

культурного та суспільного життя України. Музичне мистецтво теж не було 

винятком. З величезного нашарування суспільно-культурних викривлень, 

викликаних таким ставленням, виокремимо цілком конкретизоване: ні про 

який національний героїко-трагічний епос у професійному музичному 

мистецтві не могло йтися. Українське музичне мистецтво було примусово 
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позбавлено можливості творення власної героїко-трагічної опери, тобто 

українського аналога «Івана Сусаніна». 

Це, безумовно, чудово розумів Т. Шевченко. За спогадами поміщика 

П. Селецького відомий такий факт: 1843 року (тобто на двадцять років 

раніше за С. Гулака-Артемовського) у яготинському маєтку князів Рєпніних 

виникла ідея створити українську національну оперу, для якої Т. Шевченко 

мав написати лібрето, а П. Селецький – музику. Сюжет мав бути по-

справжньому драматичним і багатим, взятим із життя гетьмана І. Мазепи. 

Однак далі розмови справа не пішла. П. Селецький категорично не погодився 

із думкою Т. Шевченка та В. Рєпніної про написання лібрето «мужицькою» 

українською мовою та вивести на сцені образ І. Мазепи як борця з 

російським самодержавним деспотизмом, адже вважав гетьмана за 

«зрадника». Внутрішня самоцензура «благонадійного» П. Селецького 

спрацювала у цьому випадку не гірше за офіційну імперську цензуру 

миколаївської Росії. 

Схожі, хоча й не аналогічні обставини багато в чому визначили 

жанрово-стильову спрямованість першої української опери «Запорожець за 

Дунаєм». С. Гулак-Артемовський – як і Т. Шевченко – цілком розумів 

важливість втілення національно-історичного сюжету на оперній сцені 

насамперед у героїко-трагічному аспекті. Про це, зокрема, відомо і через 

співробітництво митця з видатним українським істориком М. Костомаровим, 

відомим знавцем історії козацтва. У передмові до видання твору композитор 

писав про Запорозьку Січ як про охоронця «слов’янського світу» від нападів 

татар і турків, про її знищення російськими військами та про бажання 

більшості запорожців повернутися в Україну. 

Отже, через історичну тематику в опері розкривається прагнення 

українського народу до волі, любов до Батьківщини. У тогочасних 

історичних обставинах поставити в Росії і в Україні «серйозну» українську 

історичну оперу волелюбного й патріотичного ідейного змісту було 

неможливо. Тому це національне ідейне спрямування С. Гулак-
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Артемовський зміг втілити у жанрі лірико-комічної опери [155, с. 201]. 

Однак і в цьому жанрі митець зумів «на хронологічно і географічно 

віддаленому матеріалі розкрити найбільш хвилюючі проблеми, що стояли 

перед українським народом» [146, с. 107]. 

Вважаємо, що іншого прийнятного жанрового втілення свого оперного 

задуму композитор знайти не міг, виходячи з тодішніх історичних реалій. На 

той час лірико-комічна опера була єдиним оперним жанром, доступним 

українському національному мистецтву в умовах жорсткої імперської 

цензури. Намір С. Гулака-Артемовського створити героїчну українську 

національну оперу, подібну до «Життя за Царя» М. Глінки, лишився 

нездійсненним. 

Однак російська шовіністично-імперська деспотія не мала змоги 

зупинити плин часу. Українське мистецтво, долаючи всі труднощі, 

продовжувало свій розвиток, і національно-історична тематика стала його 

постійною невід’ємною складовою. Варто окреслити бодай етапні моменти 

цього процесу. 

Задум, який не був реалізований С. Гулаком-Артемовським, дещо 

пізніше втілив у життя П. Сокальський. Глибоко цікавлячись національною 

історією України, композитор водночас гостро відчував необхідність 

становлення власної композиторської школи. Він, зокрема, писав: «Шопен – 

слов’янин, Ліст – угорець, Россіні й Белліні – італійці, Глінка – росіянин, 

Бетховен – німець…усі ці композитори тому впливають на всіх, що в їхній 

музиці живе жива правда народів. Національні композитори достеменні 

почуттям мільйонів мас» [263, с. 11]. 

Як відомо, у ранній період творчості П. Сокальським було створено 

оперу «Мазепа», виник задум опери «Боротьба в Україні» (вона також мала 

варіант назви «Богдан Хмельницький»). Ці пошуки, зрештою, і привели його 

до втілення історико-героїчного сюжету повісті М. Гоголя «Тарас Бульба», 

створення опери «Облога Дубна» (1878). У ній, як і в «Івані Сусаніні» 

М. Глінки, провідну роль має образ народу. Тут також є два яскраво 



43 

змальовані протилежні національні табори – український та польський. Для 

інтонаційних характеристик цих антагоністичних таборів використано 

відповідно українські пісні різних жанрів, а з іншого боку – танці та 

католицькі духовні піснеспіви. У роботах музикознавців відзначено історико-

героїчний сюжет твору та його насиченість українською пісенною 

мелодикою [145, с. 30]. 

Вагомим творчим здобутком стала перша західноукраїнська опера 

А. Вахнянина «Купало» (1870–1890 рр., лібрето автора), присвячена 

козацько-татарському протистоянню XVII століття. За своїм образним 

наповненням твір наближається до історико-психологічного жанру, фактично 

започатковуючи його в українській музичній культурі ХІХ століття. На 

думку Л. Кияновської, історичний сюжет опери з ліричними акцентами був 

створений під впливом «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та 

«Тараса Бульби» і незавершеної «Марусі Богуславки» М. Лисенка 

[148, с. 96]. 

Крім оперної сцени, національно-історична тематика у той час стала 

програмною основою і для деяких інструментальних творів українських 

митців. Серед них – «Українська симфонія» Михайла Колачевського (1876) 

та балада для фортепіано «Конашевич-Сагайдачний» Тимофія Безуглого 

(1855). Останній твір побудований на народнопісенному матеріалі та 

пов’язаний із постаттю легендарного козацького гетьмана XVII століття 

(кількома десятиліттями пізніше його образ у однойменній симфонічній 

поемі втілить і М. Вериківський). 

В «Українській симфонії» М. Колачевського третю частину 

оркестрового циклу побудовано на видозмінених інтонаціях історичної 

народної пісні «Побратався сокіл з сизокрилим орлом». Як слушно зазначає 

Л. Корній, «в алегоричних образах цієї пісні розкриваються трагічні події – 

напади турків на українські села. Зміст пісні й визначив сумно-ліричну 

музичну образність третьої частини, яка немовби розкриває важку долю 
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України» [155, c. 222]. Тож твір став ще одним прикладом звернення до 

історичної теми. 

Надзвичайно показовим є досвід М. Аркаса, який поряд з музичною 

діяльністю ґрунтовно займався історичною наукою, видавши у 1908 році 

наукову працю «Історія України-Руси», на сторінках якої обстоює традиції 

української державності. Опера М. Аркаса «Катерина» (1892) є твором, що 

започатковує в українській музичній культурі оперну Шевченкіану (яку 

пізніше поряд з іншими композиторами продовжить і М. Вериківський) та 

стає першою мистецькою спробою розкриття на національній сцені драми 

простої української селянської дівчини, тобто створення соціально-побутової 

опери. 

Саме твори П. Сокальського, А. Вахнянина та М. Аркаса опинилися у 

фокусі уваги М. Вериківського, який досконало знав українську музичну 

творчість ХІХ – початку ХХ століття. Одним із напрямів його багатогранної 

діяльності була редакторська робота, у якій він надавав перевагу саме творам 

національно-історичної образності: оперу «Облога Дубна» композитор 

відредагував та оркестрував (1955), оперу «Купало доповнив фіналом до 

третьої дії та балетом на теми татарських народних пісень, подарувавши їй 

нове сценічне оформлення, а на матеріалі опери «Катерина» створив сюїту 

для симфонічного оркестру (1934). 

Отже, в українській оперній музиці, на наш погляд, поступово почали 

складатися такі жанрові напрями у рамках національно-історичної тематики 

– лірико-комічний (С. Гулак-Артемовський), історико-героїчний 

(П. Сокальський), історико-психологічний (А. Вахнянин) та лірико-

побутовий (М. Аркас). Це було свідченням завоювання українською музикою 

нових творчих горизонтів. Подальший досвід звернення до історичної 

проблематики пов’язаний з іменами М. Лисенка, К. Стеценка. Розвивався він 

і в російській музичній культурі, набувши особливої глибини у творчості 

геніального М. Мусоргського. З усіх «кучкістів» історією в її «чистому 
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вигляді» найбільше зацікавився саме він, у його творчості історична тематика 

стала по-справжньому провідною і самодостатньою. 

Ця важлива риса творчого мислення композитора (за всіх інших 

багатьох розбіжностей) поєднує його, на наш погляд, із творчим світоглядом 

М. Вериківського. Тому особливості відтворення історичного процесу в 

музичному мистецтві того періоду зумовлюють необхідність порівняння 

змістовних аспектів, які виявилися спільними для спадщини як 

М. Мусоргського, так і М. Вериківського. Передусім вражає подібність 

особливостей умов дитинства, у яких розпочалося формування особистостей 

двох композиторів, любов до історичного минулого – як багато тут є 

спільного з життям великого російського митця. Відомо, що М. Мусоргський 

з дитинства любив слухати героїчні оповіді, легенди та повір’я Пскова та 

Новгорода, захоплювався відомими історичними постатями. Майже 

аналогічні історичні явища ретроспективно спостерігав і М. Вериківський на 

драматичних прикладах історії волинського краю та відомих іменах 

історичних діячів минулого. Вплив традицій російського композитора є 

безсумнівним. Зокрема, обраний М. Вериківським для «Монологу Ярослава 

Мудрого» поетичний фрагмент нагадує монолог-сповідь з «Бориса 

Годунова» Пушкіна – Мусоргського [16, с. 103]. 

Серед спільних особливостей світогляду, які є характерними і для 

М. Мусоргського, і М. Вериківського необхідно відзначити важливу спільну 

рису: для обох композиторів стало притаманним звернення до історично 

переломних етапів розвитку країни і суспільства. Так, для національно-

історичної тематики М. Мусоргського вагомими були події «Смутного часу» 

та стрілецькі повстання кінця XVII століття, а для М. Вериківського – 

насамперед гайдамацький визвольний рух середини XVIIІ століття – останнє 

велике антипольське народне повстання на українському Правобережжі. Тож 

М. Вериківський, присвятивши балет «Пан Каньовський» історичному 

минулому, ввів у балетний жанр героїчну тему. 



46 

Повертаючись у ХІХ століття, зазначимо, що якісно новий етап 

розвитку української музичної культури був пов’язаний з творчістю Миколи 

Лисенка, у якій вагомої ролі набула й національно-історична тематика. 

Показово, що робота в жанрі опери, який стане центральним у творчості 

композитора розпочалася саме з історичної тематики: у ранній період 

значною віхою на цьому шляху стала незакінчена опера, де було змальовано 

образ легендарного козацького отамана ХVIII століття Тараса Гаркуші. 

Пізніше творчими прагненнями композитора заволоділа ідея написати 

героїко-історичну оперу про Марусю Богуславку. Опера також залишилася 

незакінченою, але сюжет був втілений у життя в 1923 році М. Вериківським у 

жанрі першої української національної ораторії «Дума про дівку-бранку 

Марусю-попівну Богуславку». 

На мистецькі пошуки М. Лисенка своєрідно вплинули участь в 

археологічній подорожі на острів Хортицю (1878), а також активна 

публіцистична співпраця в журналі «Киевская старина». Національна історія 

поступово стала невід’ємною складовою принципу народності у творчості 

митця. Образи славного минулого часів Козаччини, її яскраві барви постійно 

вабили композитора волелюбністю та героїкою. Під безпосередніми 

образними враженнями від поїздки на Хортицю було створено кантату 

«Б’ють пороги» (1878). 

Спираючись на ранні творчі пошуки, М. Лисенко поступово підходить 

до амбітного творчого задуму створити монументальну героїко-трагічну 

опери на яскравий національно-історичний сюжет. Зрештою після тривалих 

роздумів композитор віддав перевагу сюжету повісті М. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

Як підкреслює Л. Кияновська, митець розпочав роботу над цим твором 

саме у роки найбільшого переслідування українства з боку російської влади 

[148, с. 69]. Тож, історико-героїчна народна драма «Тарас Бульба» 

актуалізувавши за допомогою звернення до історичного минулого України 

ідею боротьби за її визволення, стала видатним оперним досягненням 
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української музики ХІХ століття. Твір пов’язаний з традиціями 

західноєвропейської «великої» історичної опери. Основна сюжетна лінія 

реалізує героїко-патріотичну ідею визвольної боротьби народу проти 

поневолення, захоплює напруженою атмосферою подій ХVII століття. 

Композитор майстерно втілює на сцені український народний колорит, 

творчо спираючись на мистецькі здобутки своїх попередників та 

відображаючи власну суспільно-історичну позицію активного патріота, 

громадського діяча. 

Надзвичайно вагоме місце серед творів М. Лисенка до шевченківського 

«Кобзаря» належить історичному минулому, втіленому як у хорових 

(кантатах, поемах «Іван Гус», «Іван Підкова»), так і в камерно-вокальних 

творах. Л. Корній підкреслює значення суспільно значущої тематики – 

героїчної та епічної образності, яка з’являється у творчості М. Лисенка вже з 

кінця 1860-х років: «Ці образи композитор створив у романсах на поетичні 

тексти з історичною, переважно козацькою, тематикою. Вони стали новою 

сторінкою в українській камерно-вокальній музиці» [155, с. 312]. Серед таких 

творів – «Ой чого ти почорніло» (1868), «У неділю вранці рано» (1872), 

монолог1 «Гетьмани, гетьмани» (1972), відзначений яскраво драматичною 

образністю, лірико-філософський, але теж глибоко драматичний монолог 

«Мені однаково» (1878) та багато інших творів, у яких композитор, слідом за 

поетом, переосмислює історичний досвід та висловлює глибоке занепокоєння 

майбутнім України. 

Прямим продовжувачем цих традицій М. Лисенка та водночас 

попередником М. Вериківського в українській музичній культурі став 

Кирило Стеценко. Підкреслимо, що митець цілеспрямовано працював у 

площині національно-історичної тематики та глибоко усвідомлював її 

провідне значення для формування новітньої музичної культури України. 

Про це недвозначно свідчить, зокрема, одна з його промов-доповідей, що 

 
1 Зазначимо, що у камерно-вокальній творчості М. Лисенка монолог стає важливим 

жанровим різновидом солосфпіву або романсу. 
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цитуватиметься нижче. Як влучно писала у спогадах про К. Стеценка 

М. Підласова, «є люди, згадуючи про яких, глибоко збуджуєш бурхливі і 

зворушливі почуття спогадів. Це зворушення є наслідок тих сильних 

вражень, у більшості естетичного характеру, які бувають завдяки цим 

людям» [125, с. 6]. 

Творча спадщина К. Стеценка серед інших творів включає у себе задум 

кількох творів національно-історичної тематики – опери «Кармелюк» (1905), 

музику до історичної трагедії С. Черкасенка «Про що тирса шелестіла» 

(1916), присвячену легендарному запорозькому кошовому отаману Івану 

Сірку, а також музику до поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» (1919), робота над 

якою була пов’язана із сучасними композитору подіями української 

національної революції 1917–1921 років. 

Цей факт видається цінним для нашого дослідження, адже у тому 

самому 1919 році і над тим же шевченківським сюжетом працював і 

М. Вериківський, для якого робота над хоровою фантазією «Гайдамаки» 

стала початком звернення до національно-історичної тематики, власної 

Шевченкіани та одночасно – початком другого, вже цілком самодостатнього 

періоду творчості. 

Творчі взаємини К. Стеценка та М. Вериківського охоплюють 

нетривалий, але дуже насичений бурхливими подіями відтинок часу з 1920 

по 1922 роки – період зламу епохи трьохсотлітньої російської монархії та час 

зародження нової епохи, на яку спочатку покладалися великі суспільні 

сподівання. 

У складний період громадянської війни та військової агресії Росії 1917–

1921 років в Україні, на який і припадає знайомство К. Стеценка та 

М. Вериківського, існувала досить впливова та відносно забезпечена 

матеріально кооперативно-споживча організація «Дніпросоюз». К. Стеценко, 

працюючи у 1919–1920 рр. завідувачем музично-хорової секції 

«Дніпросоюзу», навіть зміг допомогти у виданні деяких нових творів 

молодих українських митців, зокрема і М. Вериківського. 
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Дещо пізніше (1921) обидва композитори з піднесенням відгукнулися 

на проведення у Києві першого Всеукраїнського собору Української 

автокефальної православної церкви, що стало подією великого суспільного 

значення, захопивши митців ідеєю створення богослужіння на національній 

основі з відповідним оновленням репертуару духовної музики. Тодішні події 

духовного життя стали однією з історичних суспільних підвалин, на основі 

яких майже через століття відбувся епохальний Об’єднавчий церковний 

собор 2018 року. 

Отже, українська національна музична культура, спираючись на певні 

досягнення революційних визвольних змагань та долаючи значні труднощі, 

продовжувала плідно розвиватися, і трагічний період української революції 

1917–1921 рр. не став винятком. Як цілком справедливо підкреслює 

О. Бугаєва, «не зважаючи на складнощі суспільно-політичної й економічної 

ситуації в країні, здобутки художньої культури України 1917–1920-х років 

ХХ сторіччя виявилися плідними в утвердженні нових, різноманітних форм 

реалізації національної самосвідомості. І насамперед – самосвідомості митця 

як громадянина» [155, с. 8]. 

Однією із ключових підвалин формування національної самосвідомості 

К. Стеценко вважав українську історію, на чому він неодноразово 

наголошував. Про це переконливо свідчить, зокрема, уривок із доповіді 

композитора на з’їзді вчителів народних шкіл Ямпільського повіту на 

Поділлі 25 квітня 1917 року (ця промова, напевне, мала бути відома й 

М. Вериківському). 

У своїй доповіді К. Стеценко спочатку наводить уривок із листування 

М. Гоголя: «історик не повинен шукати в піснях українських точної дати 

бою, чи певної вказівки міста, певної реляції; в цьому пісні не поможуть 

йому. Але коли він захоче узнати природу стихії, характеру, всі модуляції 

почуття, мук, веселості народу; коли захоче вхопити дух минувшини, 

загальний характер всього цілого і окремо – кожної частини, то тоді він може 

задовольнятися цілком: історія народу виявиться перед ним у ясній 
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величності» [270, с. 5]. На ці ж самі творчі принципи згодом спирався 

М. Вериківський. 

Далі К. Стеценко підкреслює: «На піснях ми повинні воскрешати 

національний дух народу, національне самопізнання. Пісня українська 

розкаже народові, хто він <…> хто такі: Хмельницький, Дорошенко, 

Наливайко, Залізняк, Гонта. З пісень він узнає і серцем своїм приймає дух 

вільності і свободи народної» [270, с. 6]. 

Ці культуротворчі ідеї К. Стеценка стали своєрідним «містком», 

перекинутим від класичної музичної спадщини кінця ХІХ – початку 

ХХ століття до творчості М. Вериківського як представника наступного 

мистецького покоління та стали – поряд із кременецьким періодом – одним із 

джерел усвідомлення митцем значення національної історії для власних 

творчих пошуків. 

Як і у випадку з творчістю П. Сокальського, А. Вахнянина, М. Аркаса, 

твори М. Лисенка та К. Стеценка згодом потрапили у поле уваги 

М. Вериківського-редактора: він працював з «Чорноморцями», «Утопленою» 

та «Наталкою-Полтавкою» М. Лисенка, «Сватанням на Гончарівці» та 

«Заповітом» К. Стеценка. Разом з П. Козицьким у 1942 році М. Вериківський 

створив кантату до 100-річчя від дня народження М. Лисенка, віддаючи 

заслужену шану пам’яті класика української музики. 

Отже, наведені факти доводять, що у мистецькій творчості 

М. Вериківський спирався на ґрунтовний музичний досвід, сформований в 

українській та російській музичній культурах його творчими попередниками 

та старшими сучасниками – насамперед М. Мусоргським, М. Лисенком, 

К. Стеценком та ін. Систематичне осмислення цього надбання поряд із 

впливом волинського історико-культурного ареалу сприяло формуванню 

його композиторського світогляду та стало одним із пріоритетних напрямів у 

творчості Михайла Вериківського. 
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1.3. Волинський історико-культурний ареал та місто Кременець 

у мистецько-історичному просторі 

Історико-культурні традиції Волині та мистецька аура Кременця були 

одними з основних чинників формування творчого світогляду 

М. Вериківського. Саме враження митця від спілкування з малою 

батьківщиною у багатьох випадках допомагає творчій особистості оволодіти 

значною кількістю вражень та переживань, необхідних для створення нею 

художнього образу [90, с. 54]. Далеко не всі зарубіжні та вітчизняні 

композитори мали у своїй творчості потужний, багаторівневий краєзнавчо-

етнографічний струмінь. Він знайшов своє яскраве мистецьке втілення у 

різних проявах багатогранної діяльності М. Вериківського – як творчої, так і 

виконавської, музично-суспільної. Тож сферу загальних образно-мистецьких 

уявлень цього напряму можна з повним правом назвати історико-

краєзнавчою. Він значною мірою пояснює усвідомлене звернення 

композитора до кола образів, пов’язаних зі знаковими постатями та подіями в 

українській історії. 

Цей багатовимірний вплив на процес становлення композитора мав 

значення протягом усього творчого шляху як на зовнішньому (дієвому), так і 

на внутрішньому (психологічному) рівнях. Таке розуміння дає змогу 

розглядати волинський край як окремий історико-культурний ареал у його 

комплексному впливі на композиторський світогляд митця. Сприятливі 

історико-культурні умови, у яких розпочалося становлення творчої 

особистості композитора, дали своєрідний поштовх майбутньому 

самовизначенню та обумовили пріоритет національно-історичної тематики у 

творчості митця. 

Відомим є факт, що у період 1920-х років М. Вериківський свої 

численні музично-критичні публікації у періодичному виданні Музичного 

Товариства імені Леонтовича – журналі «Музика», а також в «Українській 

музичній газеті» підписував характерними псевдонімами «Крем’янецький» та 
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«Туницький» (Туники – передмістя Кременця), підкреслюючи тим самим 

значущість міста на своєму творчому шляху. 

Як історико-географічний край, Волинь розташована у північно-

західній частині України, охоплюючи площу приблизно у 70 тисяч 

квадратних кілометрів – нинішні Волинську, Рівненську, західну частину 

Житомирської, північну частину Тернопільської (саме у ній знаходиться 

Кременець) та Хмельницької областей. 

Культура Волині постійно знаходилася під впливом різних 

європейських державних утворень – союзів східнослов’янських племен, 

Київської Русі, Галицько-Волинського королівства, створеного Данилом 

Галицьким, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, козацької 

держави Богдана Хмельницького, Австро-Угорської імперії, Російської 

імперії, а у ХХ столітті – Польщі та Радянського Союзу та недовгий час 

гітлерівської Німеччини. 

При цьому в етнічному аспекті Волинь завжди залишалася 

українською. Як справедливо зазначає Н. Никитюк, «музична культура 

Волині формувалася на основі найдавніших українських традицій <…> В 

основі визначальних процесів та явищ музичної культури Волині 

знаходиться об’єднуюча ідея «соборності», яка в різні історичні епохи 

знаходила певні форми втілення» [215, с. 77]. Ця думка вченої підкреслює 

ідею національної соборності, яка виявляється цілком справедливою для 

визначення волинських коренів творчості М. Вериківського. Це твердження 

ґрунтується на усвідомленні провідного значення історії для мистецько-

суспільного процесу та становлення композиторського світогляду й 

мислення митця, який формувався у відповідному історичному соціумі. Тому 

цілком природним наслідком подібного «строкатого» культурно-історичного 

розвитку північно-західної частини України (як і інших західноукраїнських 

регіонів – Галичини, Буковини, Закарпаття, Поділля) стала полікультурність 

історико-мистецьких традицій, що сформувалися на основі постійного 

діалогу та взаємовпливу української, польської, єврейської, австрійської, 
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російської, угорської, румунської культур. Це явище – особливо щодо трьох 

перших громад – було характерним і для міста Кременця. 

Місто стало відомим у ХІІІ столітті, коли спочатку поблизу його 

фортечних мурів були розбиті князем Мстиславом угорські війська (1227), а 

пізніше Кременецький замок став першим у Європі укріпленням, яке двічі (у 

1241 та 1254 роках, події 1241 року відображені зокрема й у творчості 

М. Вериківського) не змогли здобути штурмом війська монголо-татар. За 

довгі століття свого існування Кременецька фортеця лише один раз 

здобувалася силою зброї – українським козацьким військом на чолі з 

Максимом Кривоносом та за допомогою самих кременчан під час Визвольної 

війни 1648 року. 

У 1438 році Кременець першим із волинських міст отримав від 

литовського князя Свидригайла Магдебурзьке право, яке у середні віки було 

важливим фактором зближення українських міст з європейськими 

державами, особливо з Великим князівством Литовським, до складу якого 

входила Україна. 

Подальший культурно-мистецький розвиток Кременця був пов’язаний 

з активною діяльністю Кременецького Богоявленського братства (1633–

1725), закритого указом уряду Речі Посполитої, що свідчило про наявність 

значних духовних протиріч у відносинах між православним та католицьким 

населенням через неоднозначне ставлення до Брестської церковної унії 

1596 року. 

Наприкінці XVIII століття внаслідок трьох поділів Польської держави 

між Росією, Пруссією та Австро-Угорщиною (1772, 1793, 1795) ця частина 

волинського краю була приєднана до Російської імперії, однак польський 

вплив – насамперед у культурі та освіті – залишався дуже значним. Особливо 

це стосувалося родин відомих представників аристократичної шляхти, якими 

на Волині був відкритий цілий ряд доброчинних культурно-освітніх 

товариств та засновані нові музичні колективи – королівські та магнатські 

капели. 
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У першій половині ХІХ століття Кременець знаходився на вершині 

культурного розвитку. Цьому сприяло відкриття спершу міської гімназії (1805), 

а дещо пізніше на її основі – славетного Кременецького ліцею (1819), одного із 

авторитетних навчальних закладів українського Правобережжя [333, с. 108]. 

Після поразки польського національного повстання 1831 року та подальшого 

переводу до Києва ліцей став основою для створення Київського університету 

Святого Володимира, відкритого 1834 року. 

Відомо, що з Кременцем була тісно пов’язана діяльність його 

уродженця – видатного польського письменника Юліуша Словацького 

(1809–1849), та таких культурних діячів, як єврейського просвітителя Ісаака 

Бер-Левінзона та директора знаменитого Кременецького ботанічного саду, 

українського ботаніка австрійського походження Віллібальда Бессера. 

На той час у Кременці працювала музична книгарня та було 

налагоджене виробництво музичних інструментів, що свідчить про значний 

рівень культури та освіченості місцевого населення [79, с. 60]. Про достатню 

насиченість концертування у місті говорить той факт, що серед гастрольних 

виконавців за запрошенням міського «Товариства музичного» тут виступали 

з концертами такі відомі європейські артисти, як Анжеліка Каталані, Марія 

Шимановська, Кароль Ліпінський [215, с. 81]. Це був цілком достойний ряд 

виконавців на рівні розвинутої європейської країни. 

Відвідував його з гастрольними цілями і славетний Ференц Ліст, давши 

у березні 1847 року два сольні концерти з величезним успіхом. Деякі відомі 

артисти продовжували відвідувати Кременець і значно пізніше – на межі 

ХІХ–ХХ століть, тобто уже безпосередньо у роки дитинства 

М. Вериківського. Серед них назвемо імена Фелікса Ошустовича, Олімпіади 

Покасовської, Льва Сибірякова. Двічі перебував на Кременеччині Оноре де 

Бальзак, приїздили Володимир Даль, Михайло Драгоманов, 

Микола Пржевальський та ін. 

Отже, усі ці природні та соціальні чинники – оригінальна архітектура, 

своєрідна мистецька аура, просвітницька діяльність ліцею, стійкі історичні 
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традиції дали вагому підставу міністру освіти Російської імперії графу Петру 

Завадовському назвати давнє місто Кременець почесною символічною 

назвою – «Волинськими Афінами». 

Саме у цих «Волинських Афінах» 20 листопада 1896 року народився 

майбутній видатний композитор, про що свідчить запис у метричній книзі 

церкви Різдва Богородиці: «тисяча вісімсот дев’яносто шостого року, місяця 

листопада, восьмого дня народився і восьмого дня того ж місяця хрещений 

Михайло» [157, c. 152]. Майбутній композитор навчався у церковно-

парафіяльній школі, двокласному міському, а потім у Кременецькому 

комерційному училищі (1896–1914), співав у чудовому архієрейському хорі, 

а також здійснив перші композиторські спроби. Безумовно, що саме в 

юнацькі роки закладалися підвалини становлення творчого мислення 

композитора, які згодом відобразилися в його світогляді та творах. 

Безумовно, що саме в юнацькі роки закладалися підвалини становлення 

творчого мислення композитора, які згодом відобразилися в його світогляді 

та творах. 

На значній ролі такого творчого «початку» дитячого та юнацького 

вікового періодів у творчій біографії видатних музикантів цілком 

справедливо наголошує Н. Совва: «адже саме тоді розпочинається процес 

формування особистості, закладаються суспільні та психологічні підвалини її 

майбутньої життєвої і професійної реалізації, а головне – кристалізуються 

зерна композиторської індивідуальності, способи мислення і стилю» 

[262, с. 89]. 

Отже, творчість М. Вериківського значною мірою є яскравим 

прикладом «проростання зерен», що були засіяні у Кременці. 

Як справедливо зазначає у своїй тематичній лекції М. Гецевич, 

винятково романтичне оточення рідного міста розвинуло у хлопчика сильні 

поетичні мрії і прагнення, що рано вплинуло на потребу висловлювати себе у 

творчості, зокрема у музиці, чому сприяло і культивування у родині 

української народної пісні [123, с. 360]. Так виглядає палітра музичних 
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вражень, які зумовили творче зростання митця. У цьому сприятливому 

мистецькому просторі Кременця М. Вериківський починає співати у хорі, 

навчається грі на фортепіано та віолончелі, отримує перший 

композиторський досвід, а головне – стимулює палку творчу уяву. 

Паралельно, за бажанням батьків, йшло навчання Михайла у Кременецькому 

комерційному училищі. Основні предмети були йому «не до душі», зате була 

можливість брати участь в училищному хорі та оркестрі, користуватися 

багатою науковою бібліотекою. 

Дуже точну характеристику Кременця дає у своїй монографії 

Н. Герасимова-Персидська: «це старовинне мальовниче містечко (а 

Кременець відомий з 1226 року) було свідком багатьох історичних подій в 

житті українського народу. Об його мури розбилась у ХІІІ столітті хвиля 

татарської навали <…> Особливої сили досягали тут народні повстання. З 

Волинню пов’язані імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, 

Семена Палія. Спогади про них збереглися в народних переказах і піснях, на 

які така багата Волинь» [58, с. 3−4]. 

На кінець ХІХ століття Кременець перестав відігравати роль 

розвинутого культурного та наукового центру Правобережної України 

(значною мірою через події, пов’язані з жорстким придушенням польських 

повстань 1830 та 1863 рр.). Проте мистецька панорама старовинного міста, 

особливо з точки зору становлення молодого музиканта залишалася дуже 

розмаїтою – музикальність родини, аматорські сімейні виставами (багатьом 

кременчанам було добре відоме сімейне камерне тріо дітей Вериківських). 

Поряд із цим відзначимо наявність трьох професійних хорових капел 

(у репертуарі яких були твори М. Березовського, А. Веделя, 

Д. Бортнянського), спектаклі театральних колективів, які тут гастролювали, 

знаходження зовсім поряд величного Почаївського монастиря, гру 

мандрівних співців з шарманками, кобзарів та лірників, звучання органних 

мелодій у костелі, публічні виступи військового духового оркестру та 
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оркестру народних інструментів, що складався зі студентів Кременецького 

комерційного училища. 

Так поступово музика стає головною справою життя майбутнього 

митця. У 1914 році М. Вериківський приймає рішення вступати до Київської 

консерваторії, що підтверджує, зокрема, лист батька композитора Івана 

Вериківського директору Київської консерваторії (додаток Г). 

Протягом 1913–1915 рр. М. Вериківський написав сім романсів на 

слова російських та зарубіжних поетів (пізніше загублені). Однак збереглися 

рукописи фортепіанної «Елегії» (1915) та Маршу учнів Кременецького 

комерційного училища для оркестру народних інструментів (1913), деякі 

ранні духовні твори, а також юнацька кантата композитора на слова 

В. Самійленка «Умер поет». 

Окремими напрямом «кременецького» впливу на творчість 

М. Вериківського визначаємо особливо глибоку захопленість композитора 

виконавсько-хоровим мистецтвом. Перед тим, як прослідкувати його витоки, 

звернемо увагу на одну важливу особливість стилістики митця, вже 

розглянуту в дослідженнях його хорової творчості: «хоровий стиль 

композитора сформувався надзвичайно швидко. Можна сказати, що він почав 

хорову діяльність, вже маючи в основному сформовану власну художньо-

стильову концепцію, якій слідував все життя» [287, с. 28]. 

Спираючись на всі наведені факти, вважаємо, що вирішальним 

чинником становлення композиторського світогляду та мислення Михайла 

Івановича став унікальний кременецький досвід його дитинства та юності. Це 

однаковою мірою стосувалося і композиторської творчості, і виконавської 

діяльності – уже у 24 роки М. Вериківський почав керувати Українським 

національним хором. 

М. Вериківському не просто випала чудова нагода з дитячих років 

співати у прекрасному архієрейському хорі Базилянського монастиря: крім 

отриманого співацького досвіду він мав можливість постійно слухати 

прекрасні мелодії православних богослужінь – надважливий факт для 
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мистецького зростання. Тож перспективи для його професійного навчання 

музики одразу виявилися значно більш широкими. Як твердить у своїй лекції 

М. Гецевич, художня обдарованість майбутнього композитора була помічена 

та оцінена керівництвом капели дуже рано, що стало щасливим збігом 

обставин. Треба віддати належне прийнятому керівниками хору 

ініціативному рішенню: «коли мені було дев’ять літ, – розповідав Михайло 

Іванович, – я вже керував хором правого крилоса, а що був тоді малий, то 

мене ставили на стільчик» [123, с. 361]. 

Важливим чинником такого плідного розвитку став синтез у свідомості 

майбутнього композитора народного та професійного мистецтва, народної 

пісенності та майстерного керівництва хором. Цей особистісно-творчий 

досвід став справжнім джерелом його композиторського успіху. У творчості 

митцем було охоплено усі жанри хорової музики – від мініатюри до кантати 

та ораторії, від дитячих хорів до духовної музики, створив понад 120 обробок 

народних пісень, писав також масові пісні. 

Справжнім джерелом творчого натхнення стала для М. Вериківського 

народна музика Волині. В експозиції Кременецького краєзнавчого музею 

зберігається нотний аркуш з написом композитора «Пісні моєї 

Крем’янеччини» та двома записаними мелодіями з ремаркою «пісні з голосу 

моєї мами». Про те, наскільки важливе значення вони мали для подальшого 

творчого шляху М. Вериківського, красномовно свідчить його запис у 

щоденнику вже пізнього періоду про роботу над оперою «Ольга Смаль» (цей 

твір залишився незакінченим): «дію «Ольги» переношу з Буковини на 

Волинь, мою рідну Волинь. Отже не буковинські, а крем’янецькі пісні може 

доведеться використовувати. І в першу чергу – пісні мами» [123, с. 362]. 

Як зазначає О. Смоляк, «власне природне обдарування підтверджується 

особливою закоріненістю композитора Михайла Вериківського у 

народнопісенну стихію Кременеччини, оскільки для неї властива 

безпосередність вислову, лаконізм музичної думки, стильовий афоризм» 

[259, с. 5–6]. Образи навколишньої дійсності, пов’язані з ними емоції, 
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цінності та норми поведінки найближчого кола оточуючих – усі ці 

мікрочастинки особистого досвіду є органічно наявними у процесі 

формування творчого мислення композитора. 

Образно спорідненою групою творів, що взаємодіють з форматом 

«митець – Волинь», є твори, пов’язані із Закарпаттям – предметом особливої 

уваги композитора у середині 1940-х років, після остаточного возз’єднання 

закарпатського краю з Україною. Тут М. Вериківського, як і у волинському 

історико-культурному ареалі, цікавлять аналогічні питання: «наче в 

своєрідному літописі розкривається перед нами в них тяжке минуле 

Закарпаття. Широко відображені в піснях заробітчанські мотиви, ненависна 

рекрутчина. З любов’ю оспівували закарпатці подвиги легендарних народних 

героїв – опришків (Довбуша, Пинті, Лепія та інших)» [20, с. 3]. 

Закарпатський край, таким чином, ішов у творчості митця поряд з 

волинським. 

У період з 1920 по 1939 роки Кременець у складі Західної України 

згідно з Ризьким мирним договором (1921) потрапив до складу відродженої 

Польської держави. Зазначимо, що важливу роль у розвитку музичної 

культури Волині 1920–1930-х років ХХ століття відіграв відроджений 

Кременецький ліцей, освітня діяльність якого була організована на високому 

рівні. 

Приєднання західноукраїнських територій до Радянського Союзу після 

поразки Польщі на початку Другої світової війни та її поділу між Радянським 

Союзом та Німеччиною у вересні 1939 року виявилось нетривалим (хоча 

цього часу цілком вистачило для закриття Кременецького ліцею та інших 

культурних установ) і було перерване драматичними подіями початку 

радянсько-німецької війни2. 

 
2 Термін «Велика вітчизняна війна», усталений у радянській історіографії, 

вважаємо таким, що не відображає головних ознак протиборства. Події тих часів у це 

поняття не вкладаються хоча б тому, що короткочасне радянське панування (1939–1941) у 

Західній Україні принесло її населенню більшовицький терор та депортації. Тому прихід 

німців населення зустрінуло неоднозначно, принаймні на першому етапі їхньої влади. Тож 

говорити про «всенародну вітчизняну боротьбу» з німцями під комуністичними гаслами, 
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На довгі три роки (1941–1944) Галичина та Волинь були окуповані 

нацистською Німеччиною, Північна Буковина – Румунією, Закарпатський 

край – Угорщиною. Саме у цей драматичний час (1943), знаходячись в 

евакуації далеко від рідної України, М. Вериківський пише фортепіанний 

цикл «Волинські акварелі», у якому звертається до історії волинських міст 

Кременця та Дубна. До цієї ж групи творів належить «Холмська сюїта» для 

голосу з фортепіано. 

Тому цілком логічно, що творчі зв’язки митця з малою Батьківщиною 

повною мірою активізувалися лише після закінчення Другої світової війни. 

Вони систематично тривали від середини 1940-х до початку 1960-х років –

постійно перебуваючи у вирі столичного творчого життя, М. Вериківський не 

забував своєї малої Батьківщини – міста, де він народився і почав 

розвиватися його мистецький талант. Зазначимо також, що тодішній 

директор Кременецької музичної школи І. Гіпський – людина освічена та 

обдарована – намагався відродити у місті його давні славні традиції 

виконавського хорового мистецтва, організувавши з кременчан дві хорові 

капели [266, с. 97]. 

Так, М. Вериківський та його родина передали Кременецькому 

краєзнавчому музею рідкісні видання його творів з дарчими написами, серед 

яких, зокрема: 

1. «Десять українських народних пісень для хору» без супроводу. 

2. Вокально-симфонічна поема «Чернець» на слова Т. Шевченка. 

3. Фрагменти з незакінченого балету «Весняна казка». 

4. Ліричний цикл «Образ коханої» для голосу та фортепіано на слова 

П. Грабовського. 

5. Вибрані уривки з опери «Наймичка» (на цьому творі стоїть авторська 

присвята «Моїм землякам кременчанам»). 

 

на нашу думку, неправильно. Тому військові дії в Європі між СРСР та Німеччиною (на 

відміну від терміну «Друга світова війна», яка охоплювала також азіатський та 

африканський континенти), слід вважати саме радянсько-німецькою війною, 

протистоянням двох тоталітарних режимів. 
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6. Українська симфонія невідомого автора ХІХ століття в редакції та 

оркестровці М. Вериківського. 

В останні роки життя композитора (1959) у Кременці урочисто 

відзначали 150-річчя від дня народження Юліуша Словацького. Ім’я відомого 

письменника у місті завжди було оточене пошаною, є навіть думка: 

Кременець подарував світові Словацького, а Словацький подарував світові 

Кременець [197, с. 360]. 

Саме на відзначення цього творчого ювілею польського письменника 

М. Вериківський і написав три романси («В альбом Софії Бобровій», «Не 

знав я ліків» та «Якщо ти будеш в моїй країні») на його вірші. Прикметно, що 

у частині своїх творів видатний письменник, якого відносять до «української 

школи» у польській літературі ХІХ століття, використовує українські 

історичні сюжети та мовні елементи (зокрема, у таких літературних творах, 

як «Українська думка», драма «Мазепа», «Пісня козацької дівчини»). 

З історичних джерел відомо, що Юліуш Словацький до від’їзду за кордон 

окрім Волині перебував також і на Вінниччині, зокрема у містах Тульчин та 

Бар, сюжет одного із його романів розгортається на Поділлі та Черкащині. 

Іван Франко, який цікавився творчістю поета, навіть називає його «співцем 

Поділля». 

За свідченням тодішнього директора Кременецького краєзнавчого 

музею Б. Ельгорта, «уродженець нашого міста, відомий український 

радянський композитор, готуючись до відзначення 150-річчя з дня 

народження Юліуша Словацького, в ці дні пише музику до його поетичних 

творів. У травні наступного року композитор відвідає рідне місто та 

виступить перед земляками зі звітним концертом» [123, с. 362], про 

проведення якого йдеться у листі референта Спілки композиторів Гуревича 

до секретаря Кременецького райкому партії (Додаток Г). 

Отже, згаданий перетин творчості польського поета і українського 

композитора є одним із цікавих зразків полікультурного поєднання творчих 
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традицій Кременця, творчого діалогу різних історичних епох та мистецьких 

середовищ. 

Нині у Кременці ім’ям композитора названо вулицю, а з 1968 року – 

музичну школу, яка 1994 року була перетворена на державну школу 

мистецтв. На його колишньому будинку встановлено меморіальну дошку. У 

Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені 

Т. Шевченка відбуваються різноманітні заходи зі вшанування пам’яті 

М. Вериківського (зокрема й уже згадувані ювілейні конференції), зокрема 

щорічно проводиться конкурс серед випускників загальноосвітніх шкіл, 

переможцям якого надають переваги при вступі до вищих навчальних 

закладів. У листопаді 2016 року під час проведення ювілейної конференції до 

120-річчя від дня народження у Кременецькому обласному гуманітарно-

педагогічному інституті за сприяння міської влади було урочисто відкрито 

кімнату-музей композитора. 

Отже, волинсько-кременецький історико-культурний ареал як чинник 

формування парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського мав пріоритетне значення для становлення його 

особистості завдяки глибоким історичним та мистецьким традиціям 

волинського краю, на основі визначених напрямів розвитку 

композиторського світогляду та мислення. 

1.4. Періодизація творчого шляху Михайла Вериківського 

в контексті звернення до національно-історичної тематики 

Періодизація творчості композитора завжди має вагоме значення для 

розуміння принципів його мислення та світогляду. Вона пов’язана з 

«проблемами вікової психофізіології музично-еволюційного процесу, що 

відносять до складних та малодосліджених. Їх осягнення можливе лише на 

перехресті історії і теорії музики, психології, геронтології, культурології 

тощо» [312, с. 5]. Відомо, що наука загалом не виробила єдиної універсальної 

схеми періодизації. 
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Сучасний словник іншомовних слів дає таке визначення поняття: 

«періодизація» – «поділ процесів розвитку на основні періоди, що якісно 

відрізняються один від одного» [274, с. 519]. 

За визначенням О. Школи, «періодизація – це поділ певного процесу на 

відрізки часу, які відрізняються один від одного специфічними 

особливостями, встановленими на основі об’єктивних критеріїв та 

принципів» [321, с. 25]. 

У рамках нашої роботи ця якісна різниця між творчими періодами буде 

полягати в зовнішніх умовах звернення М. Вериківського до національно-

історичної тематики. 

Періодизація творчого шляху М. Вериківського ґрунтується на 

безперервності та індивідуалізації, які заперечують будь-яку схематичність 

цього явища. Тому в основі періодизації життя та творчості композитора 

лежить певна сукупність ознак, властива насамперед саме його творчості, 

визначальна для розуміння її глибинної суті. При тому, ці властивості мають 

допомогти окреслити якісну різницю між творчими етапами біографії та 

умовами, що формують певну соціокультурну «атмосферу» того чи іншого 

періоду. 

Тому розкриття зазначеної проблеми щодо періодизації творчої 

спадщини М. Вериківського в контексті національно-історичної тематики 

має дві сторони: із зовнішнього боку, – це історичний соціум на певному 

етапі його розвитку, з іншого, – осмислення еволюції художньої образності у 

свідомості та мисленні композитора у зв’язку з віковими змінами його 

особистості. При тому, як зазначає Н. Швець-Савицька, «не дивлячись на 

несхожість в деталях схем періодизації, усі вони збігаються з констатацією 

основних вузлових подій життя: дитинство – юність – зрілість – середній 

вік – старість» [312, с. 7]. Вважаємо, що основою періодизації творчості 

М. Вериківського відповідно до предмету дослідження є розгляд контекстних 

умов творчої роботи митця у кожному періоді. Тому принципового значення 
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набувають істотні відмінності між цими контекстними умовами, а 

відповідно – і відмінності між самими творчими періодами. 

Слушною, зокрема, є думка Н. Королюк, що «у перші роки Радянської 

влади <…> творчій молоді було іще невідомо, що музично-естетичні та 

культурологічні проблеми партія більшовиків вирішуватиме жорсткими 

постановами <…> які за плановим принципом орієнтуватимуть митців на 

«потрібні» і« непотрібні» радянським людям жанри, форми і методи письма» 

[157, с. 230–231]. «Потрібне» у більшості випадків фактично було ідентичне 

примітивному. 

Ці дослідження вченого спрямовують наукові пошуки на певний 

спектр, надаючи можливість спроектувати одну із загальних тенденцій 

розвитку української музичної культури першої половини ХХ століття 

безпосередньо на творчий шлях М. Вериківського. Більш як 40-річна творча 

діяльність композитора охоплює кілька історичних епох ХХ століття, які 

послідовно змінювали одна одну. Виходячи із цього вважаємо, що 

періодизацію творчого шляху М. Вериківського (1896–1962) становлять 

чотири періоди, враховуючи і ранній кременецький період 

Перший період творчості (1896–1919) включає дитячі та юнацькі роки, 

студентство у Київській консерваторії (1914) та військову службу (1915–

1918) на фронті у Першу світову війну. 

Другий період творчості (1919–1930) розпочався з часу його 

повернення до Києва та поновлення систематичного навчання в 

консерваторії у класі видатного теоретика Б. Яворського. На думку 

К. Шамаєвої, головною суб’єктивною причиною спалаху активності 

студентів консерваторії було тривале спілкування з Б. Л. Яворським, який у 

1916–1921 роках працював у Києві [310, с. 206]. На думку К. Шамаєвої, 

головною суб’єктивною причиною спалаху студентської активності у 

консерваторського студентства було тривале спілкування з Б. Л. Яворським, 

який у 1916–1921 роках працював у Києві [310, с. 206]. Творча діяльність 

видатного педагога багато у чому визначила особливості української музики 
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на десятиліття вперед – адже «головною метою Б. Яворського завжди 

залишалося виховання не просто талановитих композиторів, а насамперед – 

музичних діячів» [2, с. 97]. 

У творчому відношенні справжньою значною віхою початку другого, 

самостійного творчого періоду стало написання хорової фантазії 

«Гайдамаки» (1919) – перше звернення композитора до національно-

історичної тематики, початок особистої Шевченкіани і водночас – певний 

своєрідний «іспит на зрілість самому собі». Отже, фантазія «Гайдамаки» є 

підсумком попереднього і початком нового етапу творчості митця. Як 

зазначає О. Давидова, «період з 1913 по 1922 рік став вирішальним у 

становленні постаті М. Вериківського як композитора, педагога, 

музикознавця, громадського діяча. Саме навчання у Київській консерваторії 

розкрило творчі можливості художника, сформувало його світогляд, дало 

високопрофесійну освіту і вказало шлях його подальшого творчого 

становлення» [78, с. 69]. 

Проте цей творчий та суспільний ентузіазм наштовхувався на постійні 

перешкоди. У Києві 1917–1920  років постійно змінювалася влада, яка часто 

виявлялася антиукраїнською. Життя міста у побутовому відношенні, 

особливо на завершальному етапі протистояння було дуже складним, часто 

нестерпним. 

Представники творчих професій опинилися у надзвичайно скрутному 

матеріальному становищі. Долі багатьох людей мистецтва у той час були 

тісно пов’язані з кооперативно-споживчою організацією Дніпровським 

Союзом Споживчих союзів України (скорочено Дніпросоюзом), що 

користувався підтримкою влади Української Народної Республіки та 

особисто Симона Петлюри. На той час Дніпросоюз, відносно забезпечений 

матеріально, виявився острівцем, який підтримував діяльність багатьох 

представників творчої інтелігенції. М. Підласова у своїх спогадах серед 

інших називає прізвища Я. Степового, Б. Яворського, П. Козицького, 

Л. Старицької-Черняхівської, Леся Курбаса; певний час завідувачем музично-
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хорової сесії «Дніпросоюзу» працював К. Стеценко [125, с. 7]. Тому цілком 

логічним виявився тісний зв’язок і творчого шляху молодого 

М. Вериківського з Дніпросоюзом. 

Про початок цього співробітництва свідчать «Спогади про Михайла 

Вериківського» М. Підласової: «влітку 1920 року до великої зали на другому 

поверсі в будинку № 46 по Володимирській вулиці відчинилися важкі двері і 

до зали несміливо увійшов юнак в чорних штанях і білій форменій з 

парусини сорочці з мідними ґудзиками та ремінним пояском. На ті часи 

такий одяг носили або гімназисти, або реалісти <…> По всьому було видно, 

що це не простий собі хлопець якийсь, проте він був зовсім… босий… 

Працюючи у музично-хоровій секції Дніпросоюзу, очолюваній К. Стеценком, 

я вирішила за всяку ціну якось йому допомогти» [125, с. 6–7]. Це доводить 

думку, що «Дніпросоюз» як рятівний острівець допоміг багатьом 

українським митцям пережити найскладніші місяці голоду початку 

1920-х років [125, с. 6–7]. 

«Дніпросоюз» як рятівний острівець допоміг багатьом українським 

митцям пережити найскладніші місяці голоду початку 1920-х років. 

У 1921–1922 роках українська музична культура зазнає тяжких втрат –

від кулі найманого вбивці гине М. Леонтович, помирає у селі Веприк від 

тифу змушений полишити Київ через закриття музично-хорової секції 

Дніпросоюзу К. Стеценко. Від цієї ж хвороби помирає у Києві ще один лідер 

української музичної культури першої чверті ХХ століття Я. Степовий. 

Тож основна відповідальність за розвиток національної музики лягає на 

плечі композиторської молоді, до якої належав, зокрема, і М. Вериківський. 

Добре розуміючи необхідність створення масової музичної організації, яка б 

могла поєднати зусилля усіх українських музикантів в інтересах спільної 

справи, М. Вериківський, зокрема, писав: «Закінчуючи свій короткий нарис, 

я дозволю собі висловити тут побажання бачити на сторінках цього журналу 

якомога більше статей, присвячених зачепленому тут питанню, бо тільки 

всебічне освітлення його може допомогти і пришвидшити його розв’язання, 
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може навіть підготувати ґрунт до утворення музично-наукового товариства, 

яке б багато могло зробити для музичної науки взагалі і для музичної 

педагогіки зокрема» [43, с. 9]. М. Вериківський, таким чином, знаходився 

біля витоків створення Музичного Товариства імені М. Леонтовича. 

Найближчими наступними роками композитор постійно перебуває у 

вирі подій періоду НЕПу та українізації. Він організує видання мистецької 

преси та друкування українського фортепіанного репертуару, очолює 

Президію та науково-творчий відділ Музичного Товариства імені 

М. Леонтовича, викладає у консерваторії, бере участь у роботі Асоціації 

сучасної музики, диригує оркестром Київського оперного театру, займається 

організацією проведення конкурсів на написання творів сучасними 

українськими митцями, а головне – пише багато власних різножанрових 

музичних творів. 

Особливо активно захоплює митця його власна хорова творчість та 

масовий хоровий рух, зокрема керівництво Українським національним 

хором, участь у різноманітних святкуваннях, масових заходах: 

«в самодіяльних колективах з ентузіазмом працювали талановиті, досвідчені 

музиканти-професіонали, серед них Г. Г. Верьовка, М. І. Вериківський <…> 

Дещо пізніше організувався мішаний хор, яким керував В. Верховинець і 

згодом М. Вериківський» [309, с. 106–107]. Хоровий рух став яскравою 

ознакою національно-культурного відродження України 1920-х років. 

Важливим напрямком діяльності М. Вериківського у 1920-ті роки була 

публіцистика на сторінках журналу «Музика» та «Української музичної 

газети». Матеріали, представлені у публікаціях, географічно охоплювали 

величезну територію, зокрема і волинський край, що на той час став 

територією Польської держави. А сам журнал розповсюджувався у таких 

країнах як Австрія, Італія, Канада, США, Франція, Чехословаччина, 

Швейцарія, Шотландія. Так, у 1925 році у статті «Музична творчість 

периферії» М. Вериківський зазначає: «за короткий час у Науково-Творчому 

відділі Музичного Товариства імені Леонтовича набралось понад 
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350 музичних творів, що їх надіслали 35 композиторів з різних кутків 

України та з Америки» [42, с.185 ]. Через 10 років пряме неофіційне 

листування з Америкою стане не реальним через жорстку суспільну ізоляцію, 

а 1925 року було ще можливим. Можна з певністю сказати, що саме через 

цей досить спокійний суспільний клімат – середина – друга половина 

1920-х років – став часом створення багатьох найцікавіших творів 

Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, В. Косенка, П. Козицького і, звісно, 

М. Вериківського. 

Два останні митці були особливо близькими як за своїми ідейними 

переконаннями, так і за психологічними особливостями творчої 

характеристики. Ольга Коменда у своєму дисертаційному дослідженні, 

розглядаючи постаті М. Вериківського та П. Козицького як представників 

типу «класичний універсал», стверджує особливу роль класичного 

універсалізму в українській музичній культурі радянського періоду «як 

способу різними видами діяльності, зусібіч, протистояти знищенню 

національної музичної культури» [145, с. 23]. Так, багатогранна творчість 

цих діячів «протистояла перериванню та знищенню української культурної 

традиції в радянський час, у різних її формах і напрямах» [154, с. 18]. 

Знаковим твором цього періоду творчості М. Вериківського стали 

авангардистські «Гімни святій Терезі» на слова М. Семенка: 

«Експресіоністична загостреність образно-стильового малюнку поезій 

М. Семенка знайшла адекватне музичне втілення в музичній версії 

М. Вериківського» [2, с. 117]. Не дивно, що у більш пізніх оцінках про цей 

твір композитора зазначалося: «не всі одразу змогли знайти вірні шляхи, 

опанувати сучасну тематику. Багато хто з композиторів віддав данину 

модернізму. Не був позбавлений цього і молодий Вериківський» [58, с. 10]. 

Час написання рецензії на певний музичний твір виявлявся головним 

чинником її ідейної спрямованості та декларативної цінності для широкого 

кола слухачів. Як відомо, чи не найгостріша суспільна полеміка в той час 

точилася навколо комплексу проблем «Україна та Європа» (що є актуальним 
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для України і донині). Позиція М. Вериківського у цій полеміці була 

однозначною та консолідувалася, наприклад, з ідеями відомих українських 

письменників, зокрема М. Зерова та М. Хвильового. Постать останнього 

стала знаковою для української культури 1920-х років. 

Це була духовна спільність митців, які представляли різні види 

мистецтва та були поєднані любов’ю і вірністю ідеям розвитку культури та 

мистецтва України. Як писав М. Хвильовий, «ми вже все маємо – і буйні 

фарби Петрицького, і конструктивну чіткість Меллера, і прекрасні звуки 

Вериківського, і незрівнянну поезію Тичини, Рильського, і надзвичайного 

Курбаса, і.., і.., і… Але ми ще не маємо відповідної культурної атмосфери» 

[300, с. 621]. Майстри європейського й світового рівня, представники 

національного відродження 1920-х років могли б гідно представляти 

українську культуру будь-якого суспільства, але не радянського. 

Підкреслимо, що попри колосальну завантаженість різноманітними 

видами суспільної та виконавської діяльності головним для композитора 

залишалося написання власних музичних творів. Станом на 1927 рік серед 

усіх українських композиторів М. Вериківський мав найбільшу кількість 

виданих композицій. М. Грінченко у статті «Музичні силуети» писав у 

1925 році про високу творчу активність композитора, якому ще не було і 

30 років: «Михайло Іванович Вериківський – одна з найбільших постатей 

сьогоднішнього дня української музики. Хорова концертова естрада, 

сценічна і, нарешті, естрада симфонічної музики нагадують нам досить часто 

про це ім’я <…> Скрізь, де іде рух за українську музику, ми чуємо ім’я 

Вериківського, бо він найбільш активний із сучасних українських 

композиторів» [74, с. 83]. 

Висока оцінка М. Вериківського з боку М. Грінченка є особливо 

значущою – адже, як зазначає О. Таранченко, видатний музикознавець «мав 

нагоду в щоденній, гранично напруженій роботі безпосередньо спостерігати 

за фаховим і громадянським зростанням композитора, розширенням 

масштабів його діяльності» [275, с. 60]. 
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Фактично уже в молодому віці митець стає одним із очільників 

вітчизняної композиторської школи. Результатом творчих пошуків стала 

поява довершених музичних творів. Після «Гайдамаків» з’являються такі 

композиції, як, зокрема, ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю 

Богуславку» (1923) та симфонічна сюїта «Веснянки» (1924), «10 українських 

народних пісень для хору» (1921) та багато інших різножанрових творів. 

Прикметним є твердження Л. Кияновської, яка зазначає: «радянська тематика 

розкривається у його доробку нечасто, та й то, головно, в жанрі масової пісні: 

можна припустити, що сам композитор трактував подібні твори як 

необхідність у здійсненні гасла «культура в маси» [148, с. 168]. Сталінська 

машина тотального контролю у мистецтві ще не встигла запрацювати на 

повні оберти. 

Однак разом з порівняно ліберальними часами НЕПу закінчувалася і 

відносна творча свобода. Зі зміною контекстних умов роботи завершився 

другий період творчості М. Вериківського. Палкі світоглядні дискусії 

1920-х років залишилися у минулому: «лише в наш час ми маємо можливість 

у повній мірі збагнути цінність творчих відкриттів блискучої плеяди митців 

згодом Розстріляного Відродження: Михайло Семенко, Василь Чумак, 

Олександр Богомазов, Лесь Курбас, Михайло Драй-Хмара, Микола 

Хвильовий, Григорій Нарбут. З багатьма із цих художників 

М. І. Вериківського пов’язувала тісна особиста дружба і творча взаємодія» 

[253, с. 51]. 

Кінець другого – початок третього періоду творчості композитора 

збігається з суспільно-історичним зламом кінця 1920-х – початку 

1930-х років. Більшість із названих українських митців була оголошена 

«ворогами» та загинула у 1930-ті роки, пізніше будучи визнаними як 

Розстріляне Відродження. Трагічні наслідки сталінського єдиновладдя у 

житті республіки не забарилися – відбулися повне згортання українізації, 

сумнозвісний сфальсифікований процес Спілки визволення України (1930) та 

загибель мільйонів селян під час колективізації та голодомору. 
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У музично-суспільному просторі відбулася розправа з Музичним 

Товариством імені М. Леонтовича: спочатку воно було «реорганізоване» у 

Всеукраїнське товариство революційних музикантів, у якому спрямування на 

масовість оголошувалося головною якістю музики (що фактично означало 

поглинення Товариства Головполітосвітою), а потім знищене взагалі. 

Аргументувалося це так: «діяльність товариства імені Леонтовича справляла 

згубний вплив на ряд українських композиторів. В експресіоністичній та 

конструктивістській манері писали тоді Б. Лятошинський, Б. Яновський, 

М. Вериківський та ін.» [88, c. 63–64]. Усі колишні творчі «-ізми» мали 

поступитися місцем соціалістичному реалізму як єдино прийнятному 

творчому методу. 

Різко змінюється тон офіційних публікацій у пресі, вони стають 

директивними, безапеляційними: «Образна, жанрова і технічна специфіка 

творів композитора ніяким чином не відповідала орієнтирам на бадьорість 

народно-революційних пісень, і зрозуміло, що твори М. Вериківського не 

були розраховані на “широкого масового слухача”» [253, с. 54]. РАПМовська 

преса називала таку музику «буржуазною» та «аристократичною», 

вкладаючи в ці слова всю класову ненависть і зневагу [253, с. 54]. 

Представникам літератури та мистецтва необхідно було пристосовуватися до 

нових умов, щоб працювати та виживати у той складний історичний період. 

У 1928 році, тобто приблизно на зламі двох періодів творчості 

М. Вериківський очолює оркестр Харківського оперного театру (до Києва 

композитор повернеться лише 1934 року, після надання йому статусу столиці 

України). 

Київський та харківський досвід виконавської майстерності став для 

М. Вериківського тим зовнішнім поштовхом, що посилив його зацікавленість 

музично-театральними жанрами і спонукав до створення балету та опери, 

тим більше, що українська музика на той час ще не мала власних балетних 

творів. У 1930 році він написав перший в українській музичній культурі 

героїко-історичний балет «Пан Каньовський» на сюжет народної пісні «Про 
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Бондарівну» (балет поставлено наступного сезону). Як зазначає 

М. Загайкевич, «“Пан Каньовський” М. Вериківського посів важливе місце в 

історії українського музичного мистецтва завдяки створенню національно-

конкретних образів» [96, с. 402]. 

Протягом наступних років композитор створює також опери «Діли 

небесні» (1931), першу редакцію музичної комедії «Вій» (1936), «Сотник» 

(1938) та перлину українського оперного мистецтва – «Наймичку» (1939) за 

однойменною шевченківською поемою. 

Національно-історична тематика продовжує залишатися для 

М. Вериківського провідною. Проте у його музиці з початком 1930-х років 

з’являються твори, не характерні для другого і тим більше першого періодів 

творчості. Подібна тенденція мала місце і у творчості багатьох інших людей 

мистецтва Радянського Союзу (твори «для себе» та твори «для 

демонстрації»). Однак, на наш погляд, у творчості М. Вериківського вона 

набрала специфічно індивідуального забарвлення – протиставлення двох 

образно-тематичних сфер – минулого (природного) і сучасного (штучного) у 

форматі «історичність – сучасність». 

Для прикладу зупинимося докладніше на одному із масштабних та 

постійно виконуваних свого часу творів М. Вериківського – «Жовтневій 

кантаті» (1936) як типовому прикладі «твору на замовлення». Офіційне 

«канонічне» трактування кантати, що не могло піддатися публічному 

сумніву, було таким: «Для Київської облпрофради самодіяльних хорів 

М. Вериківський пише «Жовтневу кантату», яка стала першою українською 

кантатою на радянську тематику. Вона задумана як масове дійство для 

дитячого, жіночого, чоловічого, двох мішаних хорів та оркестру. Величезна 

кількість учасників підкреслює масовість свята: адже це народ славить свою 

революцію» [327, с. 11]. Подібні твори вимушено траплялися і в доробку 

всесвітньо відомих композиторів, як, наприклад, «Песнь о лесах» 

Д. Шостаковича. Такі опуси «відбивали швидше ілюзію життя, ніж саму 

правду життя» [242, с. 43]. Подібна сучасна тематика – на відміну від 
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«радянських» творів 1920-х років і тим більше від творів національно-

історичної тематики – залишалася для М. Вериківського, на нашу думку, 

внутрішньо глибоко неприйнятною, дотичність до неї носила вимушений 

характер. У цьому, вважаємо, і полягає головна особливість антиномічного 

протиставлення національно-історичного та радянсько-сучасного у творчості 

композитора. 

Двома своєрідними «полюсами» такої антиномічності у музиці 

композитора третього періоду виступають «Жовтнева кантата» та опера 

«Наймичка». Якщо перший твір фактично є ідеологізованим міфом, 

намаганням захиститися від різких звинувачень, то опера «Наймичка» є 

насамперед глибоко національною – і за сюжетною основою, і за 

інтонаційною природою. У цих творах фактично показано два різні народи: у 

кантаті – це лише юрба, яка не може мати власної думки та лише крокує за 

певними зовнішньо привабливими гаслами. Щодо опери, то як згадував 

І. Паторжинський, колектив пишається цим спектаклем, тому що 

М. Вериківський «показав в оперному театрі український народ, народ 

Шевченка, його пісні, його побут» [156, с. 6]. У цьому протиставленні і 

полягає суть антиномічності. 

Передвоєнні роки життя композитора були тісно пов’язані з містечком 

Ірпінь на Київщині. Його значення у тодішньому мистецькому житті України 

було досить вагомим: «До Ірпеня в ту пору щоліта приїздили письменники 

В. Сосюра, А. Малишко, М. Бажан, А. Довженко, О. Вишня, К. Паустовсь-

кий, відпочивали відомі оперні співаки Оксана Петрусенко, Марія Литвинен-

ко-Вольгемут, Зоя Гайдай, Іван Паторжинський <…> У Ворзелі з 1928 року 

жив і працював Борис Лятошинський. Приірпіння перетворилося тоді на 

літню філію Спілки письменників та Спілки композиторів» [46, с. 43]. 

Невимушене спілкування, постійний обмін думками – усе це мало 

позитивний вплив як на творчість митця, так і на розвиток української 

культури загалом. У цій культурній оазі у 1930-х роках і створювалася опера 

«Наймичка». 
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Завершальний етап третього творчого періоду пов’язаний з 

колосальними випробуваннями радянсько-німецької війни. У той період 

М. Вериківський був евакуйований до столиці Башкирії Уфи, де тоді 

перебував цілий ряд видатних представників української культури. Війна не 

зупинила мистецького поступу, її буремні події, насамперед окупація 

України, викликали творчу реакцію митця. Як і інші діячі національного 

мистецтва, композитор намагався зробити власний внесок у перемогу над 

ворогом. 

Деяке короткотривале послаблення цензурного пресингу на час війни 

зближує його твори військово-патріотичного змісту (кантата «Гнів слов’ян», 

«Дума про матір Україну», пісні із циклу «В дні війни») з композиціями 

1920-х років, адже вони не є заідеологізованими: «До кращих солоспівів 

періоду війни належить “Дума про матір Україну” М. Вериківського на слова 

М. Рильського для баса з фортепіано <…> Блискучий знавець фольклору, 

Вериківський досяг у солоспіві високого рівня художнього узагальнення» [115, 

с. 99]. Отже, творчість композитора постійно знаходилася у вирі драматичних 

подій, допомагала всенародній боротьбі з ворогом. Відтак у той творчий період 

для митця не було і різкого протиставлення історичності та сучасності. 

Початок четвертого періоду творчості М. Вериківського (середина 

1940-х – початок 1960-х років) приблизно датуємо його поверненням в 

Україну у 1944 році після визволення Києва і закінчення трирічної евакуації 

на схід країни. Це був час визнання творчості композитора навіть з боку 

офіційної радянської критики: того ж року композитору присвоюють звання 

заслуженого діяча мистецтв України, а його «Наймичка», поставлена у 

1943 році в Іркутську, стає першою оперною прем’єрою Київського театру у 

нещодавно визволеному від окупантів місті. М. Вериківський був сповнений 

нових ідей, творчих задумів, хоча далеко не всі з них вдалося реалізувати у 

повоєнні роки. Композитор у той час зазначав: «на рідній українській землі 

хочеться швидше завершити все, розпочате в Уфі, Іркутську, Москві, і 

приступити до нових робіт» [45, с. 4]. 
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У середині – другій половині 1940-х років були написані монологи 

Григорія Сковороди та Ярослава Мудрого для баса і фортепіано, «Холмська 

сюїта» для голосу та фортепіано, а також «Закарпатська рапсодія» для 

оркестру та «Десять пісень Закарпатської України». З’явилися два нові 

оперні твори – «Байка про Будяка й Троянду» (за Л. Глібовим) та «Втікачі» 

(за оповіданням М. Коцюбинського). Була створена оркестрова Танцювальна 

сюїта з номерів балету «Пан Каньовський», задуманий Концерт для 

фортепіано з оркестром. 

Чимало дослідників культури радянської епохи справедливо 

відзначали, що у важкі роки війни (особливо на її початку) різко послабився 

партійно-ідеологічний тиск у сфері літератури та мистецтва. Характерно, що 

у кінці війни на це звернув увагу і сам Й. Сталін, недвозначно заявивши: 

«У нас під час війни руки не доходили. А тепер ми візьмемося за всіх вас як 

треба» [49, с. 478]. Подальші події не примусили себе довго чекати. 

У другій половині 1940-х років у літературі, театрі та музиці почали, як 

відомо, «наводити порядок» по всьому СРСР. Україна, звичайно, не стала 

винятком. Не могла після відомої постанови ЦК ВКП(б) «Про оперу 

В. Мураделі «Велика дружба» стати винятком серед українських 

композиторів і постать М. Вериківського, адже таким заходам Москви на 

союзному рівні мали відповідати «адекватні» дії на рівні національних 

республік. Кульмінацією цих звинувачень стала відома постанова ЦК КП(б)У 

«Про стан і заходи поліпшення музичного мистецтва на Україні у зв’язку з 

рішенням ЦК ВКП(б) «Про оперу «Велика дружба» В. Мураделі» від 

23 травня 1948 року. Її відголоски постійно продовжували переслідувати 

М. Вериківського в останній період його творчого шляху. 

Як йшлося у цій постанові, «небезпека і глибока шкода 

формалістичного напряму в музиці в Україні посилюється тим, що окремі 

українські композитори ще не позбавились повністю впливу буржуазної, 

націоналістичної ідеології <…> Це особливо характерно для творчості 

композитора М. Вериківського, більшість творів якого присвячена історичній 
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тематиці: «Маруся Богуславка», «Пан Каньовський», «Чернець», 

«Сагайдачний» та інші» [245, с. 2]. Твори М. Вериківського, що є гордістю 

української музики, через свою історичність були зараховані до числа 

ворожих. Стверджувалося, що основна лінія творчості Вериківського лежить 

у тематиці минулого, що відбувся відрив митця від сучасності, від інтересів 

радянського народу. Не менш демагогічні звинувачення були висунуті проти 

інших провідних композиторів – Б Лятошинського, П. Козицького, 

Г. Таранова та ін. 

Як писав, Е. Митницький, «Михайло Іванович був людиною мужньою 

й високоосвіченою, для якої доля України була духовним змістом життя» 

[192, с. 36]. У своєму інтерв’ю режисер наводить випадок 1947 року, що 

відбувся на зустрічі Л. Кагановича з представниками української творчої 

інтелігенції. Після його звинувачень у націоналізмі на адресу М. Рильського 

останній несподівано підвівся і вийшов із залу. Присутні не знали, як 

реагувати. У цей момент підвівся М. Вериківський і також вийшов із залу, де 

відбувалася зустріч. Чекали найгіршого, однак безпосередніх наслідків у той 

час не сталося [192, с. 36]. З цим довелося чекати наступного року, коли 

М. Вериківський через «замилування історією» був відсторонений від 

обов’язків професора класу композиції Київської консерваторії, і з того часу 

він працював лише на кафедрі хорового диригування. Майже одночасно з 

репертуару вітчизняних оперних театрів була знята і опера «Наймичка». 

Для М. Вериківського це був період найтяжчих моральних 

випробувань. Ось що писав, зокрема, відомий московський журнал 

«Советская музыка», не обходячи увагою й українських митців: «Абсолютно 

не задовольнив зібрання помилковий виступ Михайла Вериківського, який 

показав, що композитор досі не зрозумів своїх помилок, не осягнув 

глибокого змісту тієї партійної критики, якій піддається його творчість. 

Подив у учасників зібрання викликала заява товариша Вериківського про те, 

що він «назавжди відмовляється від історичної тематики» [232, с. 80]. 
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Ніяк не відреагувати на подібний диктат не міг собі дозволити жодний 

із радянських композиторів. Це знову ж таки мало наслідком антиномічність 

творчого шляху митця. Тому як і у 1930-х роках, пам’ятаючи досвід 

«Жовтневої кантати», М. Вериківський знову-таки був змушений писати 

твори офіційної радянсько-сучасної тематики – «Травневу кантату», 

«Колгоспні дуети», симфонічну панораму «Спортивне свято у Бершаді», 

брати участь у створенні колективної кантати українських митців до 

відкриття XVI з’їзду КП(б)У. 

У 1950 році М. Вериківський починає працювати над Концертом для 

фортепіано з оркестром. Цей твір за задумом є не програмним, що є 

відступом від усталеного на той час для митця композиторського принципу, 

адже композитор постійно надавав перевагу програмній конкретизації 

задуму, спираючись насамперед на національно-історичну тематику. 

Звернення М. Вериківського до непрограмного жанру інструментального 

концерту, на нашу думку, було відображенням загальної тогочасної тенденції 

у розвитку музики провідних радянських композиторів: програмні твори 

були надто беззахисними у разі несприйняття змісту програми офіціозною 

критикою. Непрограмні безтекстові жанри навпаки, надавали рятівну 

множинність змістовних інтерпретацій творів. Так чи інакше, але 

М. Вериківському теж довелося звернутися до цього специфічно 

«радянського» досвіду. 

Загалом з початку 1930-х до середини 1950-х років, тобто у третьому – 

більшій частині четвертого періоду творчості композитора – чітко 

окреслилися дві наскрізні лінії різної спрямованості. Основні твори – віхи 

цих двох ліній є такими: 

Національно-історична тематика: Балет «Пан Каньовський» – опера 

«Сотник» – опера «Наймичка» – вокально-симфонічна поема «Чернець» – 

симфонічна поема «Петро Конашевич Сагайдачний» – опера «Втікачі» – 

фортепіанний концерт – «Весняна сюїта»; 
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Радянсько-сучасна тематика: «Жовтнева кантата» – «Пам’яті Кірова» 

масові пісні – «Травнева кантата» – симфонічна панорама «Спортивне свято 

у Бершаді» – опера «Слава». 

Паралельне співіснування цих двох векторів – відображення складної 

суспільної та мистецької панорами сталінської епохи. Поступові зміни в 

музично-суспільному кліматі відбулися після смерті Й. Сталіна з початком 

хрущовської відлиги. У 1956 році, відчуваючи певні суспільні зрушення, 

М. Вериківський пише «Весняну сюїту» для хору без супроводу. У цьому 

творі відчувається алегоричність, пов’язана зі сподіваннями на поліпшення 

мистецького клімату: у сюїті була відображена «надія композитора на 

пробудження, весняне оновлення життя» [157, с. 167]. Перемога весни над 

зимою символізувала поступовий відхід від найбільш одіозних догм 

страшного сталінського часу, стверджувала надію на нове національне 

відродження. 

Після смерті Сталіна цей процес потроху посилювався. 24 травня 

1956 року М. Вериківський як свідок був викликаний до Військової 

прокуратури у справі з реабілітації диригентів В. Поповського, М. Шевчука, 

К. Кремеза, А. Бабія, В. Підласова, В. Левицького та Г. Щербаня. У зв’язку з 

цією подією композитор відверто записав у щоденнику: «Одночасно мушу 

розписати свою персону і написати докладно про Музичне Товариство імені 

М. Леонтовича. У матеріалах НКВД воно охарактеризоване як 

націоналістичне та контрреволюційне. Серед його активних членів – 

контрреволюціонерів фігурую і я» [26, с. 202]. Як відомо, у числі співавторів 

М. Вериківського у свій час були Остап Вишня, Лесь Курбас, Василь 

Верховинець, Михайло Семенко, Максим Рильський та багато інших митців, 

які були заарештовані під час терору 1930–1940-х років. Сам композитор, як 

це випливає із тодішніх документів, цілком міг розділити їхню трагічну 

долю. 

Великі надії М. Вериківський покладав на відродження дуже близького 

йому ще з кременецького періоду хорового руху, природний розвиток якого 
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був свого часу штучно перерваний соціально-економічними змінами у 

Радянському Союзі кінця 1920-х – початку 1930-х років. Тому в 1950-х роках 

митець, не маючи змоги повернутися до викладання композиції, з особливою 

енергією присвятив себе хоровій педагогічній діяльності. Усвідомлюючи 

значення поновлення хорового руху для розвитку національної культури і 

спираючись на власний творчий та організаційний досвід 1920-х років, 

М. Вериківський виховав чимало молодих хорових диригентів. 

Як згадував один із учнів М. Вериківського – А. Большаков (ці спогади 

зберігаються в експозиції Кременецького краєзнавчого музею), композитор 

наголошував: «Говорячи про формування художника-музиканта, він завжди 

наголошував на значенні самого життя <…> що істинний художник 

народжується лише тоді, коли він пізнає, що таке життя, вивчить побут, 

історію, багатовікову культуру свого народу та інших країн» [136, с. 66]. Так 

власні мистецькі уявлення щодо національно-історичної тематики 

композитор намагався перевести і у площину своєї музично-педагогічної 

праці. 

У 1950-х роках знову значно розширюється спектр різноманітних 

векторів у музично-суспільній діяльності М. Вериківського, хоча 

максимальний рівень активності 1920-х років і не досягається: він працює як 

член вченої ради Київської консерваторії та ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, бере 

участь у роботі організаційного бюро Спілки композиторів, є активним 

діячем Українського театрального товариства. Проте усі ці позитивні 

тенденції не могли змінити головного – правляча політична верхівка 

Радянського Союзу, дещо послабивши пресинг на людей мистецтва, при 

цьому зовсім не збиралася повністю відновлювати свободи переконання. 

Як стверджує Н. Королюк, протягом 1950-х – на початку 1960-х років 

М. Вериківський постійно відчував моральний дискомфорт, пов’язаний із 

неможливістю повної реалізації творчих задумів, широкого виконання 

більшості своїх найкращих творів, що дуже підточувало його здоров’я [157, 
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с. 159]. Подібні ситуації у той час були не поодинокими та стосувалися не 

лише М. Вериківського. 

У кінці 1950-х років була прийнята нова постанова ЦК Компартії 

України «Про виправлення помилок в оцінці творчості деяких композиторів 

Української РСР», однак вона мала лише нечіткий, половинчастий характер – 

рішучої переоцінки сталінських постанов кінця 1940-х років у країні не 

відбувалося. 

За словами О. Вериківської, на рубежі 1940–1950-х років «за правило 

вважалось знеособлювання автора в ім’я загальнодоступних, «законних» 

штампів, власне – відсутність редакторського розуміння авторської 

індивідуальності, що викликало у М. Вериківського справедливий протест» 

[31, с. 13]. Це частково пояснює, чому в останні роки у творчій діяльності 

митця переважало не створення нової музики, а редагування власних ранніх 

композицій та творів інших українських композиторів (М. Лисенка, 

П. Сокальського, А. Вахнянина, М. Аркаса, К. Стеценка, М. Леонтовича), 

серед яких теж переважала національно-історична образність. 

На думку Н. Герасимової-Персидської, «вже не один раз уважна праця 

композитора над забутими творами воскрешала їх для слухачів. Звертанням 

до творів композиторів минулого, прагненням дати їм нове життя 

Вериківський приносить велику користь національній музичній культурі» 

[58, с. 18]. Особливе місце у цій сфері діяльності М. Вериківського займає 

його робота над оперою М. Леонтовича «На русалчин Великдень». 

Достатньо помітною творчою віхою пізнього періоду стало також 

повернення до фортепіанної музики. Розпочате у 1920-х роках, воно було 

продовжене «Волинськими акварелями» (1943) та фортепіанним концертом 

(1950). Подальший творчий імпульс відбувся у другій половині 1950-х років, 

коли композитор знову повернувся до жанру прелюдії. 

На основі узагальнення усього викладеного наведемо перелік основних 

творів національно-історичної тематики М. Вериківського відповідно до 

періодизації (таблиця 1.1). 
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Таблиця 1.1. 

Основні твори національно-історичної тематики 

М. Вериківського відповідно до періодизації 

ПЕРІОД ТВОРИ 

Перший 

період 

Становлення; накопичення необхідної інформації та творча 

самоідентифікація 

Другий 

період 

1919 р. – фантазія «Гайдамаки» для солістів, хору та оркестру  

1921 р. – 10 українських народних пісень для хору 

1923 р. – ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю – попівну 

Богуславку» 

1924 р. – оркестрова сюїта «Веснянки» 

Третій 

період 

1930 р. – балет «Пан Каньовський» 

1936 р. – музика до історичного кінофільму «Назар Стодоля» 

1938 р. – музика до історичного кінофільму «Устим Кармалюк» 

1940 р. – опера «Наймичка» 

1942 р. – вокально-симфонічна поема «Чернець» 

Четвертий 

період 

1944 р. – «Монолог Сковороди» 

1944 р. – симфонічна поема «Петро Конашевич-Сагайдачний» 

1945 р. – «Монолог Ярослава Мудрого» 

1948 р. – оперний етюд «Байка про Будяка й Троянду», опера 

«Втікачі» 

1949 р. – опера «Чорноморці» М. Лисенка (редакція) 

1950 р. – Концерт для фортепіано з оркестром (клавір) 

1955 р. – опера «Облога Дубна» П. Сокальського (редакція) 

1956 р. – «Весняна сюїта» для хору без супроводу  

Отже, наведені у хронологічній таблиці музичні твори відповідно до 

періодів творчості представляють характерні особливості кожного періоду 

творчого шляху митця з точки зору розвитку парадигми національно-

історичної тематики. Коротко підсумуємо та узагальнимо викладене 

у стислій характеристиці: 

Перший період (1896–1919) Охоплює дитячі та юнацькі роки, першу 

спробу навчатися у Київській консерваторії (1914) та призов на військову 

службу (1915–1918). М. Вериківський здобуває різнобічну початкову 

музичну освіту. Поступово формується його творчий світогляд, у якому 

особливого значення набувають два чинники, пов’язані з особливостями 
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мистецької панорами Волині та міста Кременця – захоплення національною 

історією та професійним хоровим виконавством. 

Другий період (1919–1930) Розпочинається написанням хорової 

фантазії «Гайдамаки» (1919) та навчанням у Київській консерваторії. 

Охоплює десятиліття відносної творчої свободи, зокрема і щодо національно-

історичної тематики. Відносно лояльний період НЕПу та українізації, в 

умовах якого творча та музично-суспільна діяльність композитора знайшла 

найбільш інтенсивне втілення. Характеризується активною творчою, 

виконавською, музично-суспільною діяльністю, особливо у рамках 

Музичного товариства імені М. Леонтовича. Розквіт творчості 

М. Вериківського. 

Третій період (1930–1944) Охоплює час різкого погіршення музично-

суспільного клімату, пов’язаного із загальними змінами, викликаними 

формуванням у країні одноосібної диктатури. Згортання українізації, різке 

посилення ідеологічного пресингу. Відбувається знищення усіх неофіціозних 

творчих організацій та створення керованих мистецьких спілок. Поступове 

увага до історичної тематики визнається «неактуальною», до композиторів 

висувається вимога зосередитися на радянсько-сучасних сюжетах, як 

наслідок – починає формуватися антиномічність у творчості композитора. 

Водночас активізується робота композитора у сфері музично-театральної 

музики. Творча кульмінація періоду – робота над оперою «Наймичка». 

Завершують період складні роки воєнних випробувань, пов’язаних з 

евакуацією до Уфи. 

Четвертий період (1944–1962) Розпочинається поверненням 

М. Вериківського в Україну. Охоплює найважчі пізньосталінські роки 

ідеологічного пресингу, досягнення піку ідеологічного напруження та його 

подальше поступове послаблення. Драматичною суспільною кульмінацією 

цього періоду стали події 1948 року, зокрема оголошення національно-

історичної тематики у творчості композитора ворожою радянській владі. 

Водночас останні роки життя М. Вериківського відзначені частковим 
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пожвавленням творчих сподівань, які знайшли яскраве втілення, зокрема, у 

його «Весняній сюїті». Деяке поліпшення загального суспільно-політичного 

клімату у другій половині 1950-х років. 

Спираючись на запропоновану періодизацію життєвого і творчого 

шляху М. Вериківського, сформулюємо деякі висновки: 

– національно-історична тематика протягом усіх періодів творчості 

була провідною образною сферою у різних жанрах – від хорової обробки та 

інструментальної мініатюри до ораторії та симфонічної поеми, балету та 

опери; 

– композитор не відмовився від національно-історичної тематики, не 

зважаючи на зростаючий у мистецтві адміністративний тиск у третьому та 

четвертому періодах творчості; 

– як наслідок складного соціально-економічного становища в Україні, 

політичного переслідування діячів культури у третьому та четвертому 

періодах у творчості композитора формується хронологічна 

«антиномічність» (протиставлення минулого та сучасності з безумовним 

пріоритетом першого за своєю мистецькою значущістю). 

Коло питань, що стосувалася національно-історичної тематики в 

українській літературі та мистецтві, продовжувало у 1970–1980 роки 

перебувати під пильним ідеологічним наглядом, а їх офіційне трактування 

багато у чому залишалося, як і раніше, сталінсько-ждановським. Це наочно 

доводять, зокрема, офіційні документи 1973 року, вже після смерті 

композитора: «В резолюціях Квітневого пленуму ЦК КПУ 1973 року 

зазначалося: в ряді публікацій були відступи від класових партійних 

критеріїв в оцінці суспільних явищ та процесів. Їх автори виявляли 

національне чванство та обмеженість, ідеалізували патріархальщину, з ідейно 

порочних позицій «самобутності» висвітлювали історичне минуле 

українського народу. Деякі літератори у своїй творчості відходять від 

актуальних тем сучасності, проявляють національну обмеженість» 

[111, с. 504]. Українська культура, як і раніше, мала висвітлюватися 
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виключно з позицій «пролетарського інтернаціоналізму», масовості, 

зрозумілості «пролетарській» аудиторії. 

Схожі формулювання після закінчення хрущовської «відлиги» та 

чергового «загвинчування гайок» після падіння П. Шелеста з посади першого 

секретаря ЦК КПУ були вжиті і до українського поетичного кіно. Адже 

важливим виміром напрямку його розвитку – як у стилістиці, так і в 

суспільному дискурсі – є яскраво національне забарвлення, навіть своєрідне 

втілення «українськості» в кіномистецтві. Визначальною рисою усього 

напряму стала «закоріненість у своє рідне», зокрема й національну історію, 

тяжіння до первинного, намагання через історичні події знайти опору 

національної ідентичності. Паралелі з творчим підходом М. Вериківського 

цілком очевидні – ті ж мотиви збереження колективної національної пам’яті, 

намагання культурного спротиву процесам уніфікації та асиміляції. 

Спільною якістю для творчості М. Вериківського та представників 

українського поетичного кіно слід вважати зв’язок мистецького твору з 

певною краєзнавчо-етнічною територією. Особливо виразно 

прослідковується паралель карпатських та закарпатських традицій з їхньою 

архаїчністю та специфікою історико-культурного ареалу. 

Апеляція до національних цінностей у творчості М. Вериківського була 

названа «замилуванням старовиною», в українському поетичному кіно та 

«шістдесятницькій» літературі – «ідейно порочною самобутністю». Часи 

мінялися, але комплекс національно-історичних питань продовжував 

залишатися надзвичайно дражливим, нестійким мистецьким та науковим 

полем, робота у площині якого викликала пильну увагу радянських органів. 

Творчий досвід М. Вериківського та й усього культурницького пласту в 

контексті висвітленого потребує подальших глибоких досліджень. 

Характеристики українського кіно як «замилування старовиною» та 

«ідейно порочної самобутності» майже дослівно повторюють звинувачення, 

які були пред’явлені М. Вериківському понад 20 років тому. Вони адресовані 

представникам молодшого покоління українських митців та свідчать про те, 
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що активна зацікавленість історичною тематикою, з погляду радянської 

влади, усе ще залишалася небажаною та «несвоєчасною». 

Кардинальна зміна ставлення до національної історії у творчості 

композитора відбулася лише у роки незалежності України. В умовах значної 

гуманізації сучасного підходу до науково-дослідницької роботи 

(музикознавчої) закономірним стало посилення уваги до об’єктивного, 

неупередженого висвітлення питань, пов’язаних зі складним, часто болісним 

переосмисленням національного історичного минулого. 

Висновки до першого розділу 

1. Основні напрями дисертаційного дослідження в історіографічному 

аспекті були розподілені на три основні змістовні напрями: 

– національно-історична тематика у фокусі наукових та суспільних 

досліджень періоду українського національного відродження кінця XVIII–

ХІХ століття; 

– наукові поняття «парадигма» та «образ», їх застосування у різних 

сферах людської діяльності; 

– творча особистість М. Вериківського та сучасні йому контекстні 

умови, науковий розгляд різних аспектів його творчої та мистецько-

суспільної діяльності у процесі розвитку української музичної культури 

ХХ століття. Розглянемо послідовно ці три напрями. 

2. Національно-історична тематика в культурно-історичній площині 

ХІХ – початку ХХ століття була пов’язана з підбиванням певних підсумків 

щодо розгляду ракурсу дослідницького «бачення» багатьох ракурсів 

творчості М. Вериківського, пов’язаної з глобальними суспільно-

політичними змінами кінця ХХ – початку ХХІ століття. Відкриття нових 

джерел, удосконалення джерелознавчих підходів та формулювання у 

суспільстві нових дослідницьких запитів до трактування минулого сприяли 

переоцінці національного історичного минулого загалом, у зміні акцентів у 
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вивченні творчої спадщини композитора та навіть у зміні характеристик його 

окремих музичних творів. 

3. Відображення історичного минулого в різножанрових музичних 

творах багатьох українських та зарубіжних композиторів ХІХ – початку 

ХХ століття є однією з характерних рис світової музичної культури. Такі 

історико-культурологічні процеси стали наслідком посилення загального 

уваги до національної історії, характерного для тогочасної суспільної думки. 

Загалом цієї теми так чи інакше торкнулися чимало митців. Однак ні для кого 

із названих композиторів (крім М. Мусоргського) історична тематика все ж 

не стала основною сферою творчості. 

Лише у спадщині М. Вериківського національно-історична тематика 

виявила себе ядром цілісного синтезу композиторського світогляду та 

мислення, охоплюючи всі жанрові пласти творчості. Відтак можна говорити 

про поступове формування категорії «парадигма національно-історичної 

тематики» творчості М. Вериківського, у якій досвід та традиції 

попередників і старших сучасників митця (М. Лисенка, М. Мусоргського та 

К. Стеценка) стали однією із передумов її створення. 

Підґрунтям формування творчої особистості митця стали дитячі та 

юнацькі роки, унікальний досвід диригентській роботі з хорами (з 

дев’ятирічного віку). Це ж стосується і захоплення волинським фольклором, 

його легендами та героїчним минулого. Отже, родинне виховання та 

мистецька атмосфера Кременця були відправною точкою у становленні 

«парадигми національно-історичної тематики» творчості М. Вериківського. 

Вважаємо, що історичне минуле українського народу було для 

М. Вериківського наскрізним напрямом творчості. У тривимірній системі 

«минуле – сучасне – майбутнє» пріоритетним для митця минуле завжди було 

пов’язане з любов’ю до національної культури українського народу, 

найщирішим бажанням якнайшвидше вивести українське національне 

музичне мистецтво на широкі шляхи всесвітньої музичної культури, навіть у 

скрутні часи музичного погрому 1948 року, коли композитор створював 



87 

оперу «Втікачі». Те, що багато історичних подій та постатей у радянські часи 

замовчувалися та фальшувалися – це стосується як вітчизняної історії, так і 

відображення її у художніх творах, – є загальновідомим. Але якби цьому 

процесу ніхто не намагався протистояти, то національна історична пам’ять 

народу була б остаточно спотворена, а Україна – як і її мистецтво – взагалі б 

могла бути знищена. Те, що цього не сталося, зокрема є заслугою і 

М. Вериківського. 

4. Періодизація творчого шляху М. Вериківського у контексті 

звернення до національно-історичної тематики допомагає чітко простежити 

зміни у ставленні до історії України загалом, і, відповідно, до її відображення 

у творах мистецтва – від порівняно сприятливих умов 1920-х років через 

знищення Українського Відродження у 1930-х до «наведення порядку у 

мистецтві» кінця 1940-х – початку 1950-х років. На кульмінації цього 

процесу звернення до національно-історичної тематики виглядало 

небезпечним – звинувачення М. Вериківського у захопленні минулим були 

прямим шляхом до отримання ярликів «націоналіста» та «ворога народу», 

тому композитора настільки наполегливо «застерігали» від «надмірного 

захоплення» історичною тематикою. У 1950-х роках ця тенденція почала 

послаблюватися, відображенням чого у творчості композитора стала поява 

«Весняної сюїти» на слова І. Франка (1956) – одного із провідних творів 

національно-історичної образності. 
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РОЗДІЛ 2 

НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ТЕМАТИКА У  ТВОРЧОСТІ 

МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО  

2.1. Національно-історична образність: сутність та ознаки 

парадигми композиторської творчості Михайла Вериківського 

У першому розділі дисертації було розглянуто основні чинники 

формування парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського. Вони значно вплинули на становлення світогляду митця і, 

відповідно, на особливості його композиторського стилю. Після аналізу 

зазначених явищ української музичної культури та їх впливу на творчу 

особистість митця стає зрозумілим: композиторське «бачення» історичних 

героїв, фактів, подій, що відображено у принципах відбору сюжетного та 

музичного матеріалу й засобів його організації, має не тільки суб’єктивні 

передумови. Вони сягають глибин життєвого та творчого шляху 

М. Вериківського, його світогляду як системи певних цінностей, принципів 

та ідеалів. Тож зрештою «будь-який твір мистецтва є результатом діалогу 

митця із соціокультурним середовищем своєї епохи» [265, с. 127]. 

Робота композитора над музичним твором пов’язана з двома 

фундаментальними поняттями, визначення яких є опорою для дослідника. 

Відтак слід чітко сфокусувати на них увагу. Це – музична творчість та 

музичний образ. Перше з цих визначень формулюється як «створення музики 

(композиція), вид художньої діяльності. Композиторська творчість є складною 

психічною діяльністю людини. Вона передбачає наявність відповідної 

обдарованості (талант), розвиток здібностей (майстерність), запас знань (освіта), 

життєвий досвід, художню уяву та натхнення <…> Будучи результатом праці 

та зусиль окремої людини, творчість музична водночас носить суспільний 

характер, відображає ті чи інші життєві явища» [325, с. 505–506]. 

У розгляді історіографії поняття «образ» уже йшлося про різні його 

визначення. Ними, однак, не вичерпується необхідний у нашому дослідженні 
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об’єм інформації. Тому в цьому розділі знову звернемося до його визначення. 

Як ідеться в «Енциклопедичному музичному словнику», музичний образ є 

«узагальненим відтворенням у музиці явищ дійсності і душевного світу 

людини. В образі музичному через типізацію досягається вираження 

загального, суттєвого у конкретному, одиничному <…> У програмній музиці 

образ музичний отримує конкретне словесне визначення» [325, с. 359]. 

Художній образ є однією із форм відображення реальної дійсності; 

його специфіка, на думку І. Арнольда, «полягає у тому, що, отримуючи нове 

знання про світ, людина одночасно виробляє і певне ставлення до 

відображуваного» [2, с. 58]. Цілісний мистецький образ музичного твору 

складається лише тоді, коли композитор максимально «зближується» зі 

своїми героями, глибоко проникає у сферу їхнього існування. Фактично у 

свідомості митця створюється новий образний світ, яким для 

М. Вериківського і стало історичне минуле. 

Значення національно-історичної тематики усвідомлювало немало 

українських митців. Однак у контексті розв’язання завдань дослідження 

варто наголосити на одній істотній відмінності між ними та 

М. Вериківським. У жодного із зазначених композиторів звернення до 

національно-історичної тематики не перетворилося на системну якість 

творчого мислення, мало здебільшого вибірковий характер. Натомість у 

творчості М. Вериківського це звернення є системним, що суттєво вирізняє 

його творче бачення національно-історичної тематики в мистецтві. Можна 

цілком обґрунтовано стверджувати, що воно стає ядром, серцевиною 

індивідуального стилю композитора. Тому для чіткого наукового розуміння 

цього мистецького явища пропонуємо скористатися багатозначним науковим 

терміном «парадигма». 

Ця дефініція відома ще з часів античності. Сучасне наукознавство 

розглядає термін «парадигма» як «сукупність вихідних складових науково-

пізнавальної діяльності, що складається в певну історичну епоху та визначає 

стиль наукового мислення практично в усіх науках» [229, с. 83]. Це поняття 
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використовується у різних галузях – лінгвістиці, філософії, соціології, 

політології, методології науки тощо. Однак незалежно від конкретної сфери 

свого застосування сам термін «парадигма» завжди був належним до 

найважливішого, визначав істотні риси досліджуваного явища, зокрема й 

творчого мислення композитора. 

Результатом процесу творчого мислення композитора стає 

вдосконалений образ певного аспекту дійсності. Відтак категорія 

«парадигма» має розглядатися як провідна риса процесу творчого мислення 

композитора. Таке розуміння дефініції «парадигма» розкриває 

багатозначність як узагальнене і опосередковане відображення предметів та 

явищ об’єктивної дійсності (зокрема й у часовому аспекті дійсності) в їх 

істотних зв’язках і співвідношеннях. Тобто можна стверджувати, що є певна 

«парадигмальна якість творчого мислення композитора», що пов’язує ці 

співвідношення у єдину цілісну систему та окреслюється у процесі 

художнього «бачення» світу композитором. Парадигма національно-

історичної тематики є результатом попереднього відбору композитором 

одних та ігнорування інших художніх принципів узагальнення дійсності, що 

лежать в основі музичних творів митця. 

Образне мислення зумовлюється творчою уявою митця, воно є 

важливою якістю для створення нового продукту діяльності – твору 

мистецтва. Тож ця парадигмальна якість великою мірою визначає не лише 

процес його створення, а й є важливою для правильного розуміння як окремо 

взятого музичного твору, так і загалом в творчості композитора, адже саме 

вона природно фокусує у собі його життєвий досвід, самосвідомість і набуті 

різноманітні знання та враження. 

Національно-історична образність створювала для творчості 

Вериківського необхідну їй сферу естетичних переживань. Вони, говорячи 

словами О. Мелік-Пашаєва, у свою чергу «захоплюють мотиваційну сферу 

людської психіки, створюючи внутрішню потребу об’єктивувати пережите в 

образі» [191, с. 216]. Отже, об’єктивація образів історичного минулого у 
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свідомості композитора і стала головною передумовою формування 

парадигми національно-історичної тематики. 

Значення парадигмальної якості творчого мислення полягає у створенні 

динамічного напруження, спрямованості, енергії, які композитор вкладає у 

втілення свого задуму. Це своєрідний вольовий, активний аспект творчості, 

що полягає у поєднанні певного змістовного пласту з динамічністю, 

інтенсивністю його розробки. Таке взаємопоєднання, як правило, дає нам 

усвідомлення провідного напряму творчості митця, розуміння – на що саме 

спрямований максимум його зусиль. 

Отже, образно-тематичний задум майбутнього твору будь-якого 

композитора стає результатом складної взаємодії внутрішніх уявлень автора 

з сукупністю багатьох реальних світів (природи, мистецтва, техніки, 

внутрішнього переживання, міфології, історії, культури), які тією чи іншою 

мірою формують його внутрішній світогляд. Усі ці світи є потенційно 

важливими, вони так чи інакше впливають на розвиток творчої особистості 

композитора та надають яскраво індивідуальної забарвленості його творам. 

За словами В. Москаленка, «задум може включати також і позамузичні 

фактори, наприклад, «прив’язування» до конкретної життєвої ситуації, 

історичної події, програмність у вузькому значенні слова – участь образів 

живопису, літератури, хореографії тощо» [200, с. 11]. 

Кожний із цих взаємопов’язаних між собою світів, які утворюють 

систему рухомих констант індивідуального самовираження, також є 

складним, багатовимірним явищем та має свої власні внутрішні підсистеми. 

Вони, власне, і утворюють кінцевий зміст музичного твору. Тому слушною є 

думка Н. Герасимової-Персидської: «…музичні смисли є невичерпними – як 

невичерпними є творчі потенції людини. У цьому є усвідомлення того, що 

мисляча людина та її мистецтво є пов’язаними навічно» [57, с. 8]. 

При цьому для кожного конкретного митця – зокрема і для 

М. Вериківського – вони виявляються далеко не рівнозначними уже за своїм 

первісним орієнтиром. Тому на перший план поступово виступає один з цих 
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багатьох світів, роль якого стає особливо важливою саме у цьому 

конкретному випадку. Це набуває особливо важливого значення у зв’язку з 

тим, що світоглядна позиція кожного митця має певну суб’єктивно-

особистісну основу, наприклад: абстрактно-філософську, духовно-естетичну, 

морально-етичну, реалістично-фактологічну, семантико-міфологічну, 

символіко-релігійну тощо. 

Передумови розвитку творчої особистості (родинно-побутові 

обставини, виховання пошани до історії на «генетичному рівні», 

орієнтованість художньо-естетичних пріоритетів на фольклор та відповідні 

тенденції у творчості попередників і сучасників) визначили індивідуальну 

картину світу М. Вериківського через утворення своєрідного синкретизму 

духовно-естетичного, семантико-міфологічного та морально-етичного 

ставлення до історичного матеріалу. 

У цьому складному переплетінні слід чітко окреслити головний 

пріоритет. Прикладом цього може бути спроба гранично стисло – за 

допомогою одного-двох слів – змістовно охарактеризувати творчу 

особистість композитора. У музичній науці відомі подібні дослідницькі 

спроби персоніфікувати суть творчості деяких видатних митців певними 

усталеними поняттями, які визначають у ній провідну рису: «релігійна» 

сутність у творчості Й. С. Баха, «природнича» – у Й. Гайдна, 

«антропоцентрична» – у В. А. Моцарта, «доленосність» – у Л. ван Бетховена, 

«соборність» – у М. Глінки, «психологічність» – у М. Мусоргського, 

«пантеїстичність» – у М. Римського-Корсакова, «хаокосмічність» у 

О. Скрябіна, «російський» генезис у С. Рахманінова [153, с. 4]. 

Якщо ж спробувати пов’язати подібний перелік понять з іменем 

М. Вериківського, то найлогічнішим епітетом виглядатиме поняття 

«історичний», а ще точніше – «національно-історичний». Це значною мірою 

зближує творчість композитора з історичною наукою. Оскільки ж 

композитор є представником мистецтва, то на відміну від більш 

раціонального – наукового – творче сприйняття історичного минулого, 
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проходячи «крізь мистецький кристал», є більш багатогранним, забарвленим 

емоційними переживаннями. 

Безпосереднім змістовим підґрунтям, що дасть змогу чітко 

сформулювати сутність та ознаки «парадигми національно-історичної 

тематики творчості М. Вериківського», може слугувати наукове бачення 

поняття «парадигма», сформульоване І. Котляревським: «суть справи полягає 

у наявності певної множини більш або менш контрастних явищ, об’єднаних 

спільними властивостями і відношеннями. Вони розташовуються на 

парадигматичній вісі, вихідним моментом якої є певний віртуальний об’єкт, 

що несуперечливо входить до цієї множини» [161, с. 31–32]. 

Вважаємо, що стосовно творчості М. Вериківського таким вихідним 

моментом парадигми є саме національно-історична тематика, множину явищ – 

з певними спільними та контрастними властивостями і відношеннями – 

утворюють його музичні твори різних жанрів та періодів, поєднані 

парадигматичною віссю, яка зафіксовує хронологію створення та динаміку 

звернення композитора до цієї сфери. 

Важливим моментом повноцінного функціонування «парадигми 

національно-історичної тематики» є її хронологічна та жанрова 

різноманітність. Розробка будь-якої образно-тематичної сфери у межах, 

наприклад, лише одного творчого періоду та/або у межах одного / кількох 

жанрів творчості свідчить, як правило, про її обмеженість, локальність, що не 

дає підстав говорити про неї саме як про парадигмальну, константну 

властивість мислення композитора. 

Основні творчі здобутки М. Вериківського, які представлені у багатьох 

музичних жанрах, надають мотивовану можливість стверджувати 

протилежне. Концентрація мистецької уваги на минулому давала змогу 

митцю уникнути тотальної уніфікації колективної свідомості, зберегти 

власне індивідуальне творче обличчя. 

Ця сукупність творів тісно пов’язана з такими поняттями, як 

«національний Дух», «національна природа», «національна ідентичність». Це 
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передбачає тісну взаємодію з такими провідними елементами культури, як 

краєзнавчий аспект, мова, фольклор, релігія. На взаємодії сфери 

національного з поняттям «образ» акцентує увагу В. Артеменко: 

«Національний образ світу у нашому визначенні – це координована 

історично глибинною національною традицією, культурою сприйняття та 

мислення система філософських, естетичних, релігійних, міфологічних та 

інших уявлень про сутність буття» [3, с. 68]. 

Усі явища дійсності, які стали актуальними й цінними для певної (тут – 

української) культури та набувають значення носіїв культурної пам’яті нації-

народу, – стають важливими складовими «парадигми національно-історичної 

тематики». 

Як відомо, філософсько-естетична свідомість композитора може 

базуватися, наприклад, на гострому відчутті пульсу сучасності та негайному 

реагуванні на постійні зміни соціуму. Неперевершеним прикладом такого 

миттєвого реагування митця на актуальні суспільні події є, наприклад, 

«Райок» Д. Шостаковича. Але можуть бути й протилежні мистецькі 

орієнтири, коли свідомість композитора спрямована на постійний творчий 

діалог із минулим та коли такий діалог стає однією з найважливіших, 

органічно властивих особливостей його композиторського мислення, що, 

зокрема, й зумовлює необхідність у дослідженні формування «парадигми 

національно-історичної тематики». 

Так, у праці А. Мухи «Процес композиторської творчості» 

запропоновано загальну схему концепції творчого кругообігу підчас 

створення композитором музичного твору (схема. 2.1). 
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Схема 2.1. 

Концепція творчого кругообігу 

 

На нашу думку, запропоновану схему творчого кругообігу слід певним 

чином адаптувати відносно до розуміння наукової категорії «парадигма 

національно-історичної тематики творчості М. Вериківського», доповнивши 

її необхідними складовими та внісши певні корективи (схема 2.2). 

Схема 2.2. 

Сутність парадигми національно-історичної тематики 

(на прикладі творчості Михайла Вериківського) 
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У межах запропонованої схеми видно, що сутність парадигми 

національно-історичної тематики складає круговий обіг, де життя митця 

(соціальна практика) – у певному значенні – надає автору необхідний 

творчий імпульс для створення художнього образу. Сутність парадигми 

починає існувати ще до початку написання конкретного музичного твору і 

залежить від того, яку інформацію композитор має у своєму розпорядженні. 

Композитор – творчий процес та музичний твір пов’язані між собою та 

життям (соціальною практикою), адже композиторська рефлексія стає 

основою створених музичних образів та явищ. Минуле, сучасність і майбутнє 

є часовими вимірами цієї практики. При чому минуле є ключовим часовим 

виміром, який надає певної пріоритетної образності мистецькій сфері, яка у 

творчості М. Вериківського репрезентована саме історичним минулим. 

Подібна увага митця до національної історії набирала особливої ваги в 

складних умовах тоталітарного суспільства, адже офіційна ідеологія 

прагнула утворити монополію на її розуміння, вкласти його у жорсткі 

адміністративні рамки. 

Тож історія України нещадно фальсифікувалася та перекреслювалася, 

що було одним із багатьох засобів тримання суспільства у покорі. Однак, як 

зазначала український історик Н. Полонська-Василенко, «боротьба не 

скінчилась. Пройдено тільки окремі її етапи. Історія України дає багато 

прикладів, коли здавалося, що вона вже остаточно переможена, знищена, що 

її «немає й не буде», – але минає час, і вона виходила знову на історичний кін 

оновлена й жива» [235, с. 8]. Неодноразове відродження України після Руїни, 

голодоморів, Громадянської війни підтверджує цей висновок. 

Так, М. Вериківський, розуміючи вагу історичного минулого для 

національної культури, чудово усвідомлював небезпечність її прихованого 

викривлення, адже це перекреслювало можливості подальшого культурного 

поступу. Усвідомлення цього і стало ще однією причиною постійного 

творчого звернення до історії України. При цьому композитор був 

звинувачений у «відході від сучасності, від інтересів радянського народу», у 
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«споглядальному замилуванні історичними темами», у «культивуванні 

реакційних сторін минулого». 

Вважаємо, що поряд із фальсифікацією історичної науки не віталося і 

звернення до історії у мистецтві поза визначеними жорсткими рамками, адже 

мистецькі твори часто можуть відігравати більшу евристичну роль, ніж 

наука. Образна асоціація, насичена метафоричним значенням, нерідко стає 

трампліном для усвідомлення істини, виникнення нової ідеї. Музика, як і 

інші види мистецтва, створює такий комплекс засобів виразності, який надає 

свободу грі фантазії, уявлення, що буває недосяжним для наукового аналізу, 

стимулює розвиток мистецької інтуїції та творчої ініціативи. Мистецтво –

якщо воно справжнє – теж є могутнім засобом впливу на свідомість людей. 

Мистецтво є духовною енергією суспільства, тому його змістовне 

наповнення є настільки актуальним – адже воно, своєю чергою, впливає на 

реальне життя. А погляду влади, яка намагається тотально контролювати 

суспільні процеси, це вже є потенційно небезпечним. Л. Кияновська 

підкреслює: «ідея внутрішньої свободи творчості, не підпорядкованості її 

буденним законам і вимогам, за якої тільки й можливе справжнє високе 

мистецтво, давно стала аксіомою» [147, с. 25]. 

На наш погляд, у творчості М. Вериківського в умовах певного 

суспільного контексту прагнення внутрішньої свободи було тотожним 

вільному зверненню до національно-історичної тематики. 

Мистецтво, як і наука, мають один і той же предмет відображення – 

навколишній світ. Але при цьому вони відтворюють його різними методами. 

Мистецтво не прагне до точної фіксації дійсності у вигляді певних законів та 

формул. Воно спирається на такі неприйнятні для чітких наукових 

формулювань якості, як умовність, емоційність, метафоричність. Певні 

настрої та почуття, відображені у художньому творі, роблять слухача та 

глядача ніби співучасником відтворюваних подій – у цьому й є сила впливу 

мистецтва на людину. Його особливістю як форми передачі соціального 

досвіду є використання емоційної пам’яті людини (на відміну від 
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раціональної пам’яті у науці). Художні образи, таким чином, стають 

стимулюючим чинником у формуванні людської поведінки, формують ті чи 

інші моральні принципи та ідеали. Ось чому для радянської влади, яка 

прагнула до тотального контролю, було важливо тримати у відповідних 

рамках бачення історичного минулого. 

Особливо драматичного, часто навіть трагічного забарвлення 

висвітлення історичних подій набувало саме в Україні, з історії якої 

послідовно намагалися винищити все національне. Це, зрозуміло, не могло не 

відбитися і на творчості М. Вериківського. Тому йому, як і іншим митцям, 

довелося писати твори, які в сучасному розумінні сприймаються нами як 

соціальне замовлення влади. Це була свого роду плата за можливість 

залишитися не репресованим. 

Однак митець не зрадив власного естетичного бачення −на сторінках 

музичних творів М. Вериківського оживали славні історичні події, сторінки 

національно-визвольної боротьби, образи видатних діячів нашого минулого. 

Композитор мав глибоке переконання у тому, що традиції цього славного 

минулого мають допомогти і в подоланні трагічних процесів сучасного 

сьогодення, а особливо – у пошуках мистецьких орієнтирів для недалекого 

майбутнього. 

На наш погляд, М. Вериківський повною мірою розумів, що «пам’ять 

соціальна є тим реальним механізмом, завдяки якому опосередковується 

розвиток матеріальної і духовної культури <…> Вона дозволяє 

схарактеризувати ланки взаємодії спадкоємності предметно-практичної 

діяльності і спадкоємності культури, притаманні їм обом категоріальні 

смисли» [229, с. 46]. 

Ключовим у цьому визначенні для нас є поняття «історична 

спадкоємність». Офіційна тоталітарна ідеологія намагалася її перервати – 

адже «справжня історія народу розпочалася лише з 1917 року». 

М. Вериківський, розуміючи хибність та небезпечність такого твердження 

для національної культури, навпаки намагався зберегти її. 
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На думку О. Смоляка, однією із важливих підвалин творчого мислення 

М. Вериківського стали такі модуси: соціоконстантність, людинознавство, 

культурософічність та антропософічність [259, с. 5]. Якщо сучасна митцю 

доба комуністичного терору з її надто низькою ціною людського життя 

формувала зовсім інші – протилежні – орієнтири, ніяк не сумісні із 

зазначеними модусами, то висновок видається очевидним – основу їх 

формування слід шукати не в сучасності, а в минулому, в ідеалах і духовних 

орієнтирах історичної ретроспективи, які й набули для М. Вериківського 

вирішального значення. 

До цього ж висновку спонукала митця глибока обізнаність з народною 

музичною культурою Волині, яка все життя супроводжувала його творчість. 

Звернення до неї було багатоплановим: створення хорових обробок, 

використання народних пісень у розгорнутих симфонічних та оперних 

полотнах тощо. Але головне полягало у її «мобілізуючій» функції – вона 

стала для М. Вериківського величезним джерелом творчого натхнення, яке, 

за його власним визнанням, «тепло омузикалювало». 

Наведемо у цьому контексті два приклади. Один із них – написання 

першого українського національного балету на сюжет історичної пісні «Про 

Бондарівну», що одразу ж визначило загальну спрямованість твору. Інший 

приклад – застосування М. Вериківським народних пісень у жанрі 

кіномузики, наприклад: музика до фільму «Назар Стодоля» (1937), 

створеного за п’єсою Т. Шевченка. Вона майже цілком заснована на 

українських народних піснях: «фольклорні наспіви, пісні кобзаря <…> 

поглиблювали й динамізували розгортання основної дії, створювали 

правдиву атмосферу тогочасного побуту» [177, с. 420]. Музичну 

характеристику образу Назара Стодолі композитор, зокрема, пов’язує з 

інтонаціями народної пісні «Ой, зійди, зійди, зіронько та вечірняя» 

[89, с. 103]. 

Як слушно зазначає В. Рибалка, «творча особистість досягає суттєвого 

рівня інтелектуального розвитку та професійної майстерності, здатна до 
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нестандартних дій, усвідомлює власну відповідальність перед собою та 

суспільством» [247, с. 118]. Тому саме творча природа особистості 

Вериківського постійно стимулювала його у зверненні до національно-

історичної образності. У тогочасному контексті це якраз і було виявом 

нестандартності творчого пріоритету композитора, прагненням зберегти 

індивідуальне творче обличчя. 

Отже, на нашу думку, введення у науково-дослідницький обіг поняття 

«парадигма національно-історичної тематики творчості М. Вериківського», 

визначення її контекстних передумов, основних властивостей, жанрових 

репрезентацій дасть змогу розкрити нову сторінку в дослідженні творчої 

спадщини видатного українського композитора, систематизувати та значно 

поглибити уявлення про звернення М. Вериківського до національно-

історичної тематики як домінантної образно-тематичної сфери творчості. 

2.2. Жанрово-стильова палітра спадщини Михайла Вериківського 

Творчі здобутки М. Вериківського вирізняються значною жанровою 

різноманітністю. Він працював в усіх основних музичних жанрових 

площинах – вокально-хоровій, музично-театральній та інструментальній. 

Зокрема, автори української музичної енциклопедії зазначають, що митець 

приділив увагу багатьом жанрам, окрім симфонії, віддаючи перевагу 

вокальній музиці [289, с. 327]. 

Творча спадщина композитора представлена такими жанрами: обробка 

народної пісні, опера, балет, ораторія, кантата, музика до кінофільмів та 

театральних постановок, програмний симфонічний твір, хор, пісня та романс, 

інструментальна мініатюра, духовна музика, дитячі та масові пісні та ін. 

Провідними жанровими сферами творчості М. Вериківського, на наш погляд, 

можна назвати хорову, вокальну, оперну та інструментальну музику. Саме у 

цих чотирьох пластах повною мірою представлена «парадигма національно-

історичної тематики творчості М. Вериківського». 
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Розглянемо детально особливості її функціонування у зазначених 

жанрових сферах творчості композитора на прикладі ряду його музичних 

творів. 

Хорова музика. Хоровий жанр – найчисельніший за кількістю у 

творчості М. Вериківського. Композитор написав понад 120 хорових обробок 

народних пісень, близько 50 оригінальних творів, велику кількість масових 

пісень. Невипадково, як видно, П. Козицький – його друг та колега – називав 

М. Вериківського «талановитим заспівувачем» української музики [331, 

c. 73]. 

Серед цих творів чітко виокремлюються два знакових, неординарних 

опуси – ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю-попівну Богуславку» 

(1923 р., ранній період творчості) та «Весняна сюїта» для хору без супроводу 

(1956 р., пізній період творчості). Ці композиції М. Вериківського можна з 

повним правом назвати еталонними – як з погляду професійної 

композиторської майстерності, так і їх значення у процесі формування та 

функціонування «парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського». 

Для нашого дослідження особливе значення має також розгляд фантазії 

«Гайдамаки» для солістів, хору та фортепіано (1919), яку буде розглянуто у 

третьому розділі дисертації. Ця фантазія є точкою відліку в кількох сенсах, 

зокрема, вона – фактичний початок роботи композитора з національно-

історичною тематикою. 

При визначенні національно-історичної тематики як провідної 

складової жанрово-стильової палітри у творчості композитора важливою є 

позиція О. Торби: «М. І. Вериківський – митець з яскраво вираженою 

національною належністю. Найбільш повно ця сторона його таланту 

проявилася у вокально-хорових жанрах. Незаперечною видається вокальна 

природа мислення композитора, пов’язана з глибинним відчуттям 

українського фольклору і багатовікового досвіду української музичної 

культури, основу якої складає хорова творчість» [287, с. 27]. Приєднуючись 



102 

до цього висновку дослідниці, ще раз підкреслимо особливу роль раннього 

кременецького періоду в оволодінні М. Вериківським секретами хорового 

мистецтва. 

Як підсумовує О. Торба, для хорової творчості митця характерним був 

розгляд національної тематики минулого і сучасності, їх синтез, поданий 

переважно в драматургії героїчного епосу, оптимізм світорозуміння 

[286, с. 31]. Погоджуючись із цими тезами дослідниці, підкреслимо: з усіх 

чотирьох зазначених жанрових сфер композитора провідним різновидом 

музичної творчості «парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського» насамперед є саме хорова творчість. У цьому висновку 

спираємося на традиції української музичної культури та унікальне 

становище, яке займала хорова музика в 1920-х роках, тобто у час загального 

розквіту творчої, виконавської та музично-громадської діяльності митця. 

Домінування хорових творів у композиторській творчості 

М. Вериківського пов’язано (як це доведено у підрозділі 1.2) з кременецько-

волинським періодом життя, що вплинув на формування мистецьких вражень 

та диригентської компетентності. Надзвичайно позитивну роль у становленні 

композиторської майстерності М. Вериківського, зокрема захоплення 

хоровою музикою відіграла виконавсько-хорова діяльність у різні періоди 

творчості (навчання співу у Кременецькому комерційному училищі та капелі 

Базилянського монастиря, керівництво Українським національним хором). 

Цей аспект композиторської творчості був безпосередньо включений в 

контекст загального масштабу хорової діяльності в Україні, пов’язаної 

насамперед із плідною роботою очолюваного М. Вериківським Музичного 

Товариства імені М. Леонтовича: «Провідним виконавським жанром був спів 

a cappella. Піднесення хорового виконавського мистецтва в республіці 

привело до розквіту хорової творчості. Її представниками були 

Л. М. Ревуцький, П. О. Козицький, Г. Г. Верьовка, К. Є. Богуславський, 

В. М. Верховинець, М. І. Вериківський» [88, с. 113]. Так відбувався 
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подальший розвиток мистецьких традицій, закладених попереднім 

поколінням українських митців. 

Розглядаючи хорову творчість як основний чинник розвитку 

вітчизняної музичної культури та засіб поширення її за кордоном, 

М. Вериківський, спираючись на власний досвід, в одній зі статей писав: 

«…збільшення хорових організацій з досить доброю музичною підготовкою 

їх членів, уважніше відношення до культури виконання як з боку диригентів, 

так і з боку музик та преси, утворення інтенсивного музичного життя, бодай 

хоч у центрах України, та концертування в отих центрах видатніших 

гастролерів-диригентів Європи; нарешті, командирування найталановитіших 

музично-освічених диригентів за кордон: усе це, безперечно, підніме стан 

культури виконання зокрема та стан музичної культури взагалі» [44, с. 20]. 

Особливо важливим, на наш погляд, тут видається акцентування уваги на 

творчих зв’язках з європейськими країнами – фактична підтримка гасла 

М. Хвильового «Даєш Європу!». 

Отже, унікальна художньо-громадська атмосфера, яка склалася на той 

час у музичному просторі, стала сприятливим культуро-розвивальним 

середовищем, яке стимулювало творчу діяльність молодих композиторів, 

адже саме у музичній культурі України 1920-х років хорова музика багато у 

чому спиралася на розвинуті, значною мірою унікальні мистецькі традиції. 

Хоровий рух виявився здатним об’єднувати навколо себе величезну 

кількість людей, охоплених єдиною спільною метою, що було одним з 

проявів національно-культурного відродження того часу. Масовість цього 

процесу була вражаючою, адже Товариство імені Леонтовича підтримувало 

діяльність понад 900 постійних хорів у різних містах України [224, с. 54]. 

Конкретним прикладом цього була діяльність Народної консерваторії, у 

роботі якої активну участь брав і М. Вериківський: «…діяльність Народної 

консерваторії в Києві набула величезного розмаху <…> В основу навчання 

було закладено опанування кращими зразками народної й професійної 

музичної творчості. Провідне місце відводилося хоровому співу, яке було 
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базовим в системі музичного виховання як дитячих, так і дорослих груп» 

[303, с. 8]. 

Тісну наближеність хорової музики до соціально-історичного простору 

відзначає О. Торба: «Хорова музика є вираженням колективної емоції, 

колективної рефлексії (курсив О. Торби) на дійсність, отже пов’язана з 

суспільно-соціальним характером людського життя та, відповідно, більш 

високим рівнем художнього» [286, с. 202]. Це доводить наявність 

об’єктивних передумов для формування в українській хоровій музиці 

національної картини світу з відповідними процесами саме національного 

стилеутворення. 

Отже, українська хорова творчість того часу стала своєрідною візитною 

карткою національної музичної культури, що уособлювала суспільно-творчу 

свідомість вітчизняних митців, відображала певні особливості їх сприймання 

національного образу світу. 

Тому, повертаючись до творчості М. Вериківського, підкреслимо, що 

хорова музика невипадково виступила підґрунтям формування парадигми 

національно-історичної тематики, будучи одним із основних її джерел: 

«Саме у хоровій творчості знайшло свій вияв прагнення композитора 

осмислити історичне минуле народу <…> Хоровий жанр – центральний у 

творчості Вериківського. Саме в ньому виявилися найхарактерніші риси 

композитора: інтерес до життя народу та його історичного минулого, 

народнопісенна основа творчості» [58, с. 8, 41]. Провідна роль хорової 

обробки народної пісні, як одного із важливих жанрів творчості 

М. Вериківського, багато в чому була обумовлена його індивідуальним 

розумінням цієї творчої сфери як своєрідної історичної пам’ятки, що фіксує 

колективний досвід народу, відбиває його надзвичайно складний історичний 

шлях. 

Уже в 1921 році у Державному видавництві окремим виданням була 

надрукована збірка «Десять народних пісень» композитора, у якій було 

представлено різноманітні за тематикою пісні, серед яких, зокрема, 
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рекрутська «На городі та все білі маки», жартівливо-побутова «Ой, дзвони 

дзвонять» та знаменита колискова «Котику сіренький». 

За своєю стилістикою вони наближаються до хорів М. Леонтовича, але 

водночас уже позначені творчою індивідуальністю автора [71, с. 29]. 

Обробки набули великої популярності серед виконавців, ставши для 

композитора наступним етапом переходу у творчості від 

«фольклористичного» ставлення до народних першоджерел на якісно новий 

творчий рівень композиторської інтерпретації жанрово-інтонаційного 

інваріанту. 

Протягом двох наступних десятиліть інтенсивність роботи 

М. Вериківського над хоровими обробками дещо спадає – частково через 

захопленість іншими жанрами – оперою, симфонічними творами, частково – 

через несприятливі соціокультурні умови. Поряд із цим, однак, відзначимо 

такі хорові твори, як «Три революційні пісні Луцького воєводства» (1940) та 

Закарпатська сюїта для хору без супроводу (1947), які були тематично та 

образно пов’язані з краєзнавчо-регіональним аспектом творчості 

композитора. 

Активніше звертатися до цього жанру митець починає у пізній період 

творчості: «Праця композитора в жанрі хорової обробки у 40-х роках мала 

лише епізодичний характер. Значно активніше М. І. Вериківський почав 

працювати над обробками в останні роки життя. Починаючи з 1956 року він 

написав 11 обробок українських народних пісень, опрацьованих у 

поліфонічному плані, дотримуючись традицій Леонтовича, та 6 обробок 

пісень різних народів світу – угорської, словацької, польської, індійської та 

двох білоруських» [115, с. 41]. Ці біографічні факти свідчать про 

константність художньо-естетичних пріоритетів композитора, що виявилося 

у зверненні до жанру хорової обробки народнопісенного матеріалу, якого він 

вважав насамперед своєрідною «скарбницею» елементів національної 

музичної мови, мовлення, пам’яткою української історії. 
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Справжньою перлиною хорової ранньої творчості (що не заважає 

відзначити його мистецьку зрілість) М. Вериківського стала «Дума про дівку-

бранку Марусю-попівну Богуславку» – перший твір у жанрі ораторії в 

українській музичній культурі: «У напруженій атмосфері 20-х років, першого 

етапу становлення радянської музики, коли під впливом Пролеткульту іноді 

заперечувалися традиційні види і форми професіонального і народного 

мистецтва, М. Вериківський відроджує на національному ґрунті класичну 

форму ораторії, щедро черпаючи творчу наснагу й виразовість із народних 

джерел» [279, с. 45]. 

Ораторія синтезувала у собі усі якості справжнього національно-

історичного твору. Його дія відбувається у ХVII столітті в епоху боротьби 

козацтва з турецькими й татарськими завойовниками. Пройнятість музичної 

тканини народною пісенністю надає музиці своєрідного національного 

колориту. Літературною основою «Думи про дівку-бранку Марусю-

Богуславку» стали тексти популярних народних дум «Про Марусю 

Богуславку», «Про Самійла Кішку» та невольницьких плачів «Не ясний сокіл 

квилить проквиляє», «Ой, та у святую неділеньку». Твір у своєму зверненні 

до національної історії ставить питання набуття та розвитку національно-

патріотичної ідеї, яка втілюється через епічну монументальність у 

розгортанні сюжету. 

За слушною думкою А. Терещенко, «в ораторії Михайла Вериківського 

принципового значення набирає насамперед вибір текстової основи. 

Звернення композитора до народнопоетичних джерел сьогодні широко 

побутує <…> Однак в 20-х роках це було сміливим завданням» [280, с. 210–

211]. Фактично це є однією із творчих квінтесенцій парадигми національно-

історичної тематики. Загалом же ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю 

Богуславку» – одна з найважливіших віх в історії українського кантатно-

ораторіального жанру Саме цим твором в українській музиці був 

започаткований жанр ораторії. 
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Справжньою окрасою пізнього періоду творчості М. Вериківського 

стала «Весняна сюїта» для хору без супроводу на слова І. Франка (1956). 

Триптих є насамперед глибоко національним, у чому виявляється якісна 

різниця між ним та «замовними» хоровими полотнами межі 1940–

1950-х років. Основна ідея твору – мотив пробудження – виявився спільним і 

для поета, і для композитора. Три його частини мають назви «Дивувалась 

зима», «Розвивайся, лозо, борзо» та «Гримить». Створена в умовах 

часткового послаблення тоталітарного тиску, «Весняна сюїта» алегорично 

висловлювала надію на початок змін, відображуючи «доволі сміливу на той 

час символіку поступу суспільства» [115, с. 128]. Це була остання значна 

робота композитора у хоровому жанрі. 

На закінчення огляду хорової творчості М. Вериківського доречно 

звернутися до висновків Н. Королюк, яка вважає, що «хорова творчість 

М. Вериківського відзначається яскравим новаторством, пошуком нових для 

української музики жанрів і форм <…> Без спадщини М. І. Вериківського 

картина українського хорового мистецтва була б неповною, збідненою. Його 

доробок – це дійсно важливий етап у загальній еволюції національної 

культури» [157, с. 171–172]. Приєднуючись до висновку дослідника, ще раз 

підкреслимо: хорова музика є основою формування «парадигми національно-

історичної тематики М. Вериківського» та найбільш плідною площиною її 

застосування. 

Камерно-вокальна музика. Розпочинаючи огляд цієї жанрової сфери, 

неможливо обійти увагою цикл «Гімни святій Терезі» на слова М. Семенка. 

Його роль надзвичайно важлива з погляду подальшої образно-стильової 

еволюції. Безумовний успіх «Гімнів» у 1920-х роках, навіть визнання твору 

певною музичною візитівкою новітніх творчих досягнень української музики 

змінилися подальшим різким, несправедливим засудженням [248, с. 9]. Не 

належачи до історичних творів митця, цикл, тим не менше, пов’язаний, на 

наш погляд, з ними відчуттям внутрішньої свободи, належністю до 

справжніх творчих експериментів. 
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Парадигма національно-історичної тематики у камерно-вокальних 

творах М. Вериківського представлена, насамперед, жанром монологу. 

Героями трьох монологів композитора стали славетні історичні особистості 

національного минулого – Ярослав Мудрий, Григорій Сковорода та Семен 

Палій. 

У сучасному музикознавстві ця сфера творчості композитора отримала 

схвальну оцінку: у романсах митця встановлюється певна сталість у 

зверненні та музичній характеристиці історичних персоналій, які керувались 

у своєму житті високими патріотичними ідеями, інтересами народу. Герої 

цих монологів – визначні діячі минулого, патріоти, що на схилі свого життя 

підбивають підсумки зробленому [327, с. 28]. 

Вірогідно, що М. Вериківський свідомо обрав цих історичних діячів з 

метою загострити увагу на тому ідейному плані, який за умовою 

соціокультурних аналогій відповідав потребам сьогодення, адже твори 

написані в роки суворої радянсько-німецької війни. 

До цієї жанрової сфери творчості відносяться також і написані згодом 

романси М. Вериківського на слова Ю. Словацького «В альбом Софії 

Бобровій», «Не знав я ліків» та «Якщо ти будеш у моїй країні». Як уже 

зазначалося, вони репрезентують регіонально-краєзнавчу лінію національно-

історичної тематики, пов’язану з кременецько-волинським історико-

культурним ареалом. 

Оперна творчість. Оперний жанр поряд з хоровим є визначальним у 

творчості М. Вериківського. Цю думку, зокрема, підтримує у своїх 

дослідженнях Н. Шурова: «справді, не знаєш, чому надати перевагу – хоровій 

творчості (від обробок до ораторії), оркестровим опусам, романсам, 

фортепіанним п’єсам, операм? Як на мене, то саме опери посідають чільне 

місце в доробку майстра<…> Серед редакторських праць композитора теж 

багато опер» [328, с. 12]. 

Після закінчення епохи М. Лисенка оперна естафета була передана 

наступному творчому поколінню, до якого належав і М. Вериківський. Серед 
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оперних творів його колег були і опери національно-історичної тематики, 

зокрема «Кармелюк» В. Костенка, «Золотий обруч» Б. Лятошинського, 

«Дума чорноморська» Б. Яновського. Проте найбільшої послідовності у 

розробці цієї теми досяг М. Вериківський. 

Розуміючи особливо важливе значення оперної музики для української 

національній музичної культури, композитор писав у одній зі статей: 

«В наших консерваторіях необхідно ввести додатковий однорічний курс для 

підготовки оперних композиторів, можливо обов’язковий тільки для тих 

студентів, які згодом захочуть присвятити себе оперній творчості» [41, с. 19]. 

Композитор пам’ятав європейські традиції ХІХ століття, які надавали жанру 

опери особливого мистецького значення. 

Підкреслимо, що оперна творчість М. Вериківського відзначається 

інноваційними жанровими пошуками, маючи при цьому провідну лінію: 

«основним жанровим напрямком, який знайшов відображення в 

експериментах композитора, стала народно-побутова психологічна драма» 

[284, с. 20]. Цей висновок дослідника цілком узгоджується і з нашою 

позицією – в оперній творчості митця чільне місце займає національно-

історична тематика. 

Першу оперу композитора «Діли небесні» (1931), що була написана за 

гуморескою Остапа Вишні називають сатиричним скетчем [328, с. 13], який 

за своїми сценарними особливостями не тяжіє до історичної тематики. Іще 

більшою мірою це стосується його останньої опери 1950-х років «Слава» за 

п’єсою В. Гусєва, у драматургії якої М. Вериківський навпаки, спробував 

втілити на оперній сцені сучасний радянський сюжет. Решта оперних творів 

митця – «Сотник», «Вій», «Наймичка», «Втікачі», «Байка про Будяка й 

Троянду» – тією чи іншою мірою знаходиться у семантичному просторі 

провідної парадигми його творчості – національно-історичної тематики з 

реальними або літературними чи міфологічними персонажами. 

Сюжет гоголівського «Вія» композитор намагався опрацювати тричі, та 

кожного разу – у новому жанровому вирішенні – музичної комедії (1936), 
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комічної опери (1945–1946) та музично-драматичного твору (середина 

1950-х років). 

В аспекті запропонованої теми увагу привертає насамперед варіант 

комічної опери, у якій особливою належністю до національно-історичної 

тематики відзначається насамперед «ярмарковий» акт: «Найбільш ретельно 

М. Вериківський розробив сцену ярмарку, приділив увагу найдрібнішим 

деталям, відтворив її у всій багатобарвності <…> М. Вериківський спромігся 

не лише передати його атмосферу, забезпечити барвисте тло для показу 

основних подій, але розгорнув цілу галерею українських національних типів 

та різних верств населення (торговців, перекупок, чумаків, поводирів, 

бурсаків), з особливостями їх характерів» [247, с. 18–19]. Цей яскраво 

національний твір був ще одним характерним для М. Вериківського 

прикладом творчого «руху проти течії». Як зазначала, І. Сікорська, «Вій» був 

справжньою творчою удачею митця [258, с. 390]. 

Постановку опери здійснити не вдалося, оскільки композитор добре 

розумів її неможливість в умовах другої половині 40-х років: «Остаточно 

«поховала» «Вія» сумнозвісна постанова ЦК КПУ від 23 травня 1948 року, де 

М. Вериківського було затавровано як адепта «буржуазної націоналістичної 

ідеології» [257, с. 19]. Не останню роль у цьому відіграло, безумовно, 

звернення до специфічного міфологічного пласту української культури, 

дослідження народного фольклору та звернення до літературної спадщини 

М. Гоголя. 

Опера «Сотник» (1938) разом із деякими хоровими творами 

продовжила «шевченківську» лінію творчості композитора, розпочату 

хоровою фантазією «Гайдамаки». Для М. Вериківського поетична спадщина 

Т. Шевченка стала важливим джерелом мистецького натхнення, знайшовши 

своє втілення у багатьох музичних жанрах. 

Як зазначають музикознавці, звернення М. Вериківського до 

«Сотника» Т. Шевченка набуває подвійної актуальності: «і щодо методу 

перекладення образів поета на мову опери, і як творча спроба подальшого 
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розвитку жанру ліричної драматургії в українській радянській музиці. Робота 

М.І. Вериківського над «Сотником» відкрила нову сторінку у творчості 

композитора, зв’язану з шевченківською драматургією» [323, с. 104]. 

Як і в деяких інших шевченківських творах (наприклад, у вокально-

симфонічній поемі «Чернець»), М. Вериківський залишив авторський текст 

повністю незмінним: «Неухильне наслідування тексту поета, природно, 

зумовило велику роль в опері декламаційно-речитативного начала» 

[6, с. 108]. Оцінюючи значення цього твору загалом, можна підкреслити 

деяку перехідність – він став ніби «трампліном» для взяття нової мистецької 

висоти. Творчі надбання та досвід роботи над «Сотником» були закріплені та 

поглиблені у його наступній опері – «Наймичці», кульмінації не тільки його 

власної шевченкіани, а й композиторської спадщини загалом. 

Безперечно, що найвищі творчі досягнення М. Вериківського 

присвячені національній ідеї та історичній темі. До таких належить і 

«Наймичка», хоч вона й відрізняється від більшості програмних творів. Їхня 

програмність зазвичай пов’язана з конкретними історичними особами – 

Ярославом Мудрим (монолог), Петром Конашевичем-Сагайдачним 

(симфонічна поема), Семеном Палієм (поема для баса та симфонічного 

оркестру), Марусею Богуславкою (ораторія), Григорієм Сковородою 

(монолог) та іншими творами. 

У «Наймичці» історичний аспект має інший акцент, пов’язаний не з 

відомими історичними подіями і діячами, а з історико-побутовим життям 

тогочасної України, зокрема з відтворенням весільного обряду. Однак 

особиста трагедія наймички Ганни в опері М. Вериківського має, на наш 

погляд, ще одне трактування. Саме в цій опері найповнішою мірою відбилося 

творче кредо митця. Вона стала не лише найвизначнішим твором 

композитора в оперному жанрі, а й однією з найкращих українських опер 

того часу. 

Творче життя опери розпочалося у час важких випробувань. 

15 листопада 1943 року в Іркутську з успіхом відбулася прем’єра 



112 

«Наймички». Після повернення до Києва Державний академічний театр 

опери і балету відкрив 28 жовтня цим спектаклем свій сезон 1944 року. 

Згодом ця опера з’явилася на афішах Харківського та Львівського 

академічних театрів опери і балету. Початок сценічного життя твору був 

дуже успішним та багатообіцяючим. 

Атмосфера київської прем’єри опери була виключною, незвичайною. 

Вона в яскравих фарбах описана кореспондентом американського 

інформаційного агентства «Асошiейтед прес» Е. Гiлмором: «Я мав велику 

насолоду відвідати в Київському оперному театрі першу виставу після 

відступу німців. Театр був темний, коли ми зайшли, бо треба було 

заощаджувати цінний газолін, щоб приводити в рух генератор для освітлення 

сцени. У той вечір артисти співали голосами, що йшли від серця, а не з 

легень» [116, с. 489]. 

Вдало розпочатий сценічний шлях «Наймички» був брутально 

перерваний, адже зацікавленість історією України та історичними сюжетами 

композитора було засуджено у постанові ЦК КПУ та відповідних 

«оргвисновках». Гірка втрата посади керівника класу композиції, безумовно, 

викликала складні внутрішні переживання митця, адже він не міг працювати 

зі студентами і передавати їм своє розуміння історичної дійсності, її 

віддзеркалення в мистецтві. Водночас зникає з репертуару театрів й опера 

«Наймичка». 

Лише значно пізніше ставлення влади до опери поступово почало 

змінюватися на краще. У 1964 році вже після смерті композитора на 

Київській кіностудії художніх фільмів імені О. Довженка було знято фільм-

оперу за цим твором, партії в якій виконують відомі співаки. Цю кіно-оперу 

було тепло прийнято аудиторією, вона отримала схвальні відгуки 

професіоналів. Її демонстрували у різних країнах світу, де вона знайшла 

підтримку та розуміння втілення поезії Кобзаря в музиці М. Вериківського. 

Лише 2 березня 1984 року під час святкування Шевченківських днів на 

сцені Жовтневого Палацу культури було поставлено «Наймичку» у 
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сучасному баченні. Друге народження опери у Києві відбувалося завдяки 

кропіткій та відповідальній роботі митців, їхньому ставленню до 

композитора та історизму твору, як вираження мистецьких традицій у 

сценічному втіленні. Диригував оперою народний артист УРСР Іван Гамкало, 

режисером-постановником виступив заслужений діяч мистецтв України 

Володимир Бегма, а народна артистка УРСР Євдокія Колесник [61, с. 6]. 

Звернення композитора до цієї шевченківської поеми зумовлене 

скрутним становищем, яке склалося в Україні наприкінці 30-х років. 

М. Вериківський створював цю оперу у найтрагічніші роки української 

історії, тяжко переживаючи загибель багатьох друзів та моральне 

пригнічення. Мізантропічна комуністична влада не допускала прояву 

національної самосвідомості українців. 

Творчість Т. Шевченка хоч і не була офіційно заборонена в Україні 

комуністичною владою, проте розглядалася нею дуже однобічно та 

тенденційно. 

М. Вериківський, який внутрішньо не сприймав такої тенденційності, 

пішов значно далі, ніж просто покладення слів поеми на музику. Він 

використав шевченківську історію покритки-наймички, щоб з нечуваною для 

свого трагічного часу сміливістю персоніфікувати в образі наймички Ганни 

саму Україну, показати її жахливе безправне становище у так званій «сім’ї 

братніх народів», як лицемірно називали Радянський Союз, де насправді у 

воєнні та повоєнні роки відбувалася політика депортації цілих етносів – 

кримських татар, німців Поволжя, калмиків, представників кавказьких 

народностей, зокрема балкарців, карачаївців, інгушів, чеченців та деяких 

інших національностей. 

Композитор, як і поет, не намагається нічого декларувати. Але 

трагічність становища Ганни змушує задуматися над трагічністю становища 

України, позбавленої умов для розвитку мови та культури. Йому складно 

було здійснити вибір – творче мовчання або продовження творчості. Другий 

шлях був набагато складнішим. Однак М. Вериківський обрав саме його. 
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Сила мистецтва була силою там, де безсильні зброя чи відкрита полеміка. 

І поема Т. Шевченка допомогла композитору знайти правду життя у 

творчості. 

Шевченківський сюжет в інтерпретації М. Вериківського став 

вираженням української національної ідеї в єдино можливому на той час 

вигляді. Тому образ наймички набуває подвійності символічного значення, 

адже Ганна, тобто Україна – змучена, але не зломлена, знедолена, але 

жертовно-велична. Історико-побутовий сюжет переростає у соціально-

історичне полотно, хоча відвертого соціального конфлікту на сцені не 

відбувається. 

Не підкорившись тяжким обставинам, Ганна знаходить сили жити 

заради дитини. А сама Україна – теж всупереч голодомору та Соловкам мала 

вижити, зберегти свою мову, культуру, історію. Ось та головна ідея, яку 

композитор хотів донести до свідомості уважного слухача. І такий слухач 

його зрозумів. 

Наприклад, цікаво розкриває історію постановки опери у спогадах, які 

збереглися у фонді Кременецького краєзнавчого музею, М. Стефанович: 

«…опера ставилась в надзвичайній атмосфері творчого хвилювання і 

захоплення <…> В деяких місцях – в партії Ганни – композитор підноситься 

до рівня трагізму, а народні сцени виявляють в авторі майстра саме оперного 

мистецтва. Я вважаю появу “Наймички” одною з найбільших подій нашої 

культури за останні роки. Так її, здається мені, розцінила і наша 

громадськість» [134, с. 297]. Трагізм становища Ганни був відображенням 

трагізму в Україні. 

О. Вериківська наводить фрагмент спогадів І. Паторжинського: 

«…оперу “Наймичка” ми підготували в евакуації, вкладаючи у роботу всю 

тугу за далекою тоді нашою землею. Пам’ятаю, щось наче стискало горло, 

коли Ганна співала свою трагедійну колискову» [29, с. 33–34]. 

На думку Н. Герасимової-Персидської, ця колискова є «однією з 

вершин драматичної майстерності Вериківського. Вона переростає рамки 
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особистого, стає ніби символом гіркої долі української жінки, образом 

великої узагальненої сили. Використовуючи характерні звороти народних 

колискових пісень, композитор гранично насичує їх драматизмом» [58, с. 53]. 

Вважаємо, що М. Вериківський показав у цій опері дивовижну силу 

української ментальності, яка у процесі багатовікового пригнічення не 

втратила здатності все пережити і перебороти. Можна знищити, але не 

підкорити душу, сонячну в своїй основі. Філософія українського мелосу 

ніколи не була зосереджена на агресивному сприйнятті дійсності. Лейтмотив 

згубленої жіночої долі Ганни є інтонаційно спорідненим з мелодією народної 

пісні «Ой, у полі та туман, димно» про долю дівчини-покритки. 

І ось на якій цікавій деталі, наприклад, акцентує увагу О. Вериківська: 

«часто думаю, чому в українських піснях так багато «ой»? Що означає цей 

зойк страждання, співчуття? Здається, батько розумівся на тому, відчував це 

болісне приховане у піснях наше терпіння. Але й рішуче «гей» також 

відчувається в його музиці – в струнких, лаконічних та виразних ритмах, у 

пружній «ході» його творів» [29, с. 37]. 

Тому сторінки «Наймички», як і інших творів М. Вериківського, стали 

завуальованими сторінками національного літопису, у якому завдяки 

зверненню до історичних сюжетів розповідалося про болісну, трагічну 

правду. 

Така незвичайна роль цієї опери в національній українській культурі 

знайшла несподівано парадоксальне підтвердження у нещодавніх суспільних 

подіях. У січні 2014 року в столичному Будинку кіно відбувся ювілейний 

показ фільму, знятого за «Наймичкою». Як зазначив після його перегляду 

Д. Павличко, «я дивлюсь на цей фільм і на нинішній день – на Майдані. 

Стояли між “Беркутом” і нашим Євромайданом, зверталися до “беркутівців”, 

щоб ті знали: матері й за них переживають. Материнська ідея настільки 

високо поставлена в “Наймичці”, що ми в наш час уже не розуміємо цього» 

[313, с. 111]. Яскраво національна музика М. Вериківського продовжує 

служити своєму народу і в часи найтяжчих випробувань сьогодення. 
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Як наголошує Н. Герасимова-Персидська, «у створенні всіх образів 

опери важливу роль відіграє її народно-пісенна основа. Особливо яскраво 

вона виявляється у пісенних епізодах, а також у драматизованих речитативах. 

Насиченість народно-пісенними інтонаціями сприяє конкретизації образу 

Ганни, його життєвості і правдивості. Інші персонажі теж мають національну 

характеристику, виразну музичну мову. Завдяки народно-пісенним джерелам 

музики Вериківському вдалося правдиво відтворити і мову шевченківського 

оригіналу» [58, с. 56]. Значення опери для творчої еволюції композитора 

було справді етапним. Вона найбільш яскраво втілила у собі закономірності 

«парадигми національно-історичної тематики творчості М. Вериківського». 

У черговий раз композитору допомагає глибоке знання народної творчості: 

«Змолоду Михайло Іванович захоплювався фольклором, збирав кращі зразки 

в етнографічних експедиціях по Україні, а тепер блискуче вкрапив свої 

надбання в масових сценах опери: сватання, весілля, повернення чумаків» 

[47, с. 70]. 

Погоджуємося з висновками Л. Архімович, що «саме у «Наймичці» 

остаточно оформився та відшліфувався речитативний стиль 

М. Вериківського – стиль, що невимушено поєднує в собі мовну виразність з 

мелодійною наспівністю української народної пісні <…>В галузі оперного 

речитативу М. Вериківський має незаперечні художні досягнення 

новаторського значення» [6, с. 124]. 

Як уже зазначалося, оперу поряд з іншими творами було піддано 

брутальному осуду. Одним із значних творчих досягнень композитора був 

весільний обряд у сценічній дії. Однак саме ці сторінки опери зазнали 

нищівної критики: «був час, коли М. І. Вериківському безпідставно закидали 

національну обмеженість, мотивуючи її посиленою  увагою композитора до 

національної української старовини. У зв’язку з цим серед інших творів 

згадувався і весільний обряд у «Наймичці». Тепер, на щастя, з подібними 

упередженими оцінками покінчено» [6, с. 126–127]. Саме однобічна, 

тенденційна критика «Наймички» стала однією з причин несправедливого 
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забуття опери. Та все ж з плином часу опера М. Вериківського набула 

заслуженого визнання. Її поновлення на київській сцені у 1980-х роках 

символічно було назване другим народженням. 

Наступними після «Наймички» оперними творами національно-

історичної тематики стали «Втікачі» та «Байка про Будяка й Троянду» (1948). 

Останній твір, написаний на текст байки Л. Глібова «Троянда» (1893), є 

скоріше оперним етюдом: «вона звучить усього кілька хвилин, але в уяві 

слухача виникають яскраві образи з надзвичайно влучними музичними 

характеристиками» [284, с. 20]. Персонажі композиції є алегоричними, 

втілюючи у підкреслено комічному вигляді деякі риси людського 

суспільства, відтворюючи гумористично-повчальний зміст байки 

письменника. 

«Втікачі» М. Вериківського за оповіданням М. Коцюбинського 

«Дорогою ціною» – більш розгорнутий твір, хоча автор також називав його 

«оперним етюдом у трьох фрагментах». Розглядаючи оперу, Н. Некрасова 

підкреслює, що «стійкий інтерес композитора до історичної теми, який був 

розцінений як захоплення історією минулого, виявився і в новому опусі. 

Оповідання М. Коцюбинського, що відбиває події в Україні 30-х років 

ХІХ століття, захопило митця значущістю змісту, прекрасним образним 

текстом, силою характерів головних героїв, у чиїх серцях могутньо лунала 

пісня волі, поетизованої, може, в дні лихоліття» [218, с. 11]. 

Композитор вибирає з оповідання про життя кріпаків Остапа й Соломії 

три вузлові епізоди, які пов’язані між собою сюжетно. Цей опус можна 

назвати дуооперою – за кількістю його персонажів. Як і в інших операх, 

М. Вериківський майже повністю іде за авторським текстом, не змінюючи 

його, адже написана на прозаїчний текст опера займає важливе місце у 

розвитку речитативно-декламаційного стилю української опери. Першою 

ластівкою в історії створення такого типу опери можна назвати «Втікачів» 

М. Вериківського. 
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У сумнозвісний для української музики 1948 рік опера була оцінена 

вкрай негативно. Як із сумом записав у щоденнику сам М. Вериківський, 

«Втікачів» у Спілці поховали по першому розряду» [212, с. 11]. Подібні 

«поховання» творів мистецтва стали у той час сумною традицією для 

багатьох митців Радянського Союзу. Як зазначає Р. Розенберг, «якщо 

згадати, що опера “Втікачі” була написана 1948 року, після сумно відомої 

наради діячів радянської музики в ЦК ВКП(б), де були оголошені 

“формалістами” та “антинародними композиторами” класики радянської 

музики, то сміливість Вериківського, який порушив “канони” дозволеної 

опери, здається дивовижною» [252, с. 20]. 

Хочемо на цьому прикладі підкреслити стійкість творчого кредо митця, 

адже у головному, йдучи лише на часткові поступки, композитор залишався 

непохитно вірним власним творчим принципам. Н. Некрасова влучно 

підкреслила, що назва літературного першоджерела опери – оповідання 

«Дорогою ціною» – у проекції на долю самого композитора звучить 

символічно, адже твори національно-історичної тематики справді давалися 

композитору надто дорого [212, с. 10]. 

«Втікачі» завершують лінію національно-історичної тематики в 

оперній творчості композитора. Разом із етюдом «Байка про Будяка й 

Троянду» вони також є цікавими творчими експериментами зі створення 

камерних оперних творів, характерними ознаками яких є обмежена кількість 

персонажів та можливість їх постановок на «малій» сцені. 

Остання опера композитора «Слава», яка написана на радянсько-

сучасний сюжет, стоїть окремо від інших творів та буде детальніше 

розглянута у підрозділі 2.3. 

Останньою з чотирьох основних жанрових сфер творчості 

М. Вериківського є інструментальна музика, яка представлена досить 

різноманітно – від невеликої програмної п’єси до симфонічної поеми та 

фортепіанного концерту. Однак її значення все ж таки дещо поступається 

хоровим та оперним творам митця: «інструментальний доробок 
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Вериківського кількісно менший. У ньому теж виявився інтерес 

Вериківського до історії» [289, с. 327]. 

Не зважаючи на свою відносну нечисленність, інструментальна музика 

композитора апробувала та втілила основні особливості його творчого 

мислення, найбільшою мірою тяжіючи до історико-етнографічної тематики. 

Свої перші фортепіанні твори композитор створює ще на 

початку 1920-х років: «Помітна нарочитість у порушенні звичної логіки 

гармонічного розвитку в ліричних творах М. Вериківського вступає у 

протиріччя з їх загальним емоційним планом. Проте ці прийоми цілком 

виправдані у творах гротесково-сатиричного характеру, якими є «Танець» і 

«Войовничий марш» [117, с. 204]. Фортепіанна музика й надалі 

залишатиметься для композитора однією з важливих творчих сфер різних 

періодів творчості. 

Зосередимо увагу на сюїті «Веснянки» та симфонічній поемі «Петро 

Конашевич-Сагайдачний», адже саме вони найбільшою мірою репрезентують 

в інструментальній творчості композитора «парадигму національно-

історичної тематики». 

Звернення до веснянок як фольклорного пласта – досить поширене 

явище у мистецькій творчості. Так, наприклад, зазначається, що «веснянки-

гаївки широко відображені в образотворчому, театральному, музичному 

мистецтві»; [305, с. 205], «музичні обробки веснянок здійснили українські 

композитори М. Лисенко, М. Леонтович, С. Людкевич, Л. Ревуцький, 

М. Вериківський, П. Козицький» [305, с. 206]. Ця тенденція перебувала в 

руслі більш широкої зацікавленості фольклорною спадщиною, зокрема, на 

думку Л. Пархоменко, «так з історичної перспективи великий інтерес 

викликають починання 20-х років у сфері дослідження мало освоєних доти 

фольклорних пластів» [227, с. 211]. 

Сюїта «Веснянки» – перший оркестровий твір М. Вериківського та 

водночас перший зразок цього жанру в українській музиці. Вона побудована 

на тематичному матеріалі найстаріших зразків українського музичного 
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фольклору, нагадує ряд барвистих музичних малюнків [24, с. 69]. Архаїчність 

їх колориту є своєрідним втіленням історичності мислення 

інструментальними засобами. 

Аналізуючи цей твір, Н. Герасимова-Персидська зазначає, що 

«незважаючи на скромні масштаби, сюїта несла в собі деякі риси, що згодом 

набули сили і стали одними з характерних для українського радянського 

симфонізму. А саме: звертання до джерел народної творчості, ясно відчутний 

ліризм, загальна демократична спрямованість» [59, с. 5]. Обробка народних 

мелодій у симфонічному жанрі давала, на думку дослідниці, необхідний 

музичний матеріал для ознайомлення широкої аудиторії з симфонічною 

музикою. Вчена також відзначала певний вплив «Восьми російських 

народних пісень» А. Лядова. 

Отже, можна стверджувати, що симфонічна сюїта М. Вериківського 

стала одним із витоків української оркестрової музики першої половини 

ХХ століття. 

У деяких дослідженнях зазначалося, що при написанні цього 

симфонічного твору М. Вериківський багато в чому наслідував риси 

створених на той час довершених хорових обробок народних пісень, що були 

основним жанром його творчості. Оркестрові групи сюїти за прийомами 

використання нагадують хорові партії обробок М. Леонтовича, 

П. Козицького і Вериківського. 

Так, на думку М. Гордійчука, «кожна з частин нагадує витончену 

хорову мініатюру, збагачену різноманітними тембровими кольорами 

симфонічного оркестру. Твір М. Вериківського й сьогодні захоплює своєю 

поетичністю, завершеністю художньої форми, вишуканим інструментальним 

звукописом» [67, с. 16]. 

На наш погляд, у контексті зазначеного дослідження особливого 

значення набуває своєрідна подвійність національної спрямованості образної 

тематики зазначеного твору: наявна програма та жанрово-інтонаційна основа 

тематизму у взаємодоповнюючому співвідношенні репрезентують 
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фольклорну основу загального образного змісту твору. Це, насамперед, й 

обумовлює його належність до національно-історичної тематики. 

Характерною рисою у цьому випадку є архаїчність, риси закличної 

магічності та навіть відчуття «сивої давнини». 

Отже, погоджуємося з висновками дослідників про те, що значення 

симфонічної сюїти «Веснянки» «зумовлює якісно новий етап у розвитку 

фольклорно-композиторських зв’язків в українській радянській симфонічній 

музиці» [243, с. 47]. 

Симфонічна поема «Петро Конашевич», за задумом композитора, мала 

стати складовою частиною циклу симфонічних творів «Портрети державних 

діячів України». Ідея такого масштабного циклу не була реалізована через 

звинувачення у «замилуванні старовиною». Ця поема М. Вериківського 

стоїть поряд з такими цікавими творами української музики, як «Кармелюк» 

А. Свєчникова, «Микита Кожум’яка» М. Скорульського, «Максим Кривоніс» 

Р. Сімовича [115, с. 271]. 

Як зазначає Н. Шурова, драматичний симфонічний твір «Петро 

Конашевич-Сагайдачний» розкриває складність боротьби України у 

XVIІ столітті проти татарської агресії: «Так само, як і в написаних того ж 

часу монологах, цей образ з героїчного минулого України перегукується з 

сучасністю» [327, с. 30]. Образи, подібні до Сагайдачного, залишаються 

актуальними для формування національно-патріотичної свідомості сучасних 

українців. 

У поемі зображено раптовий напад татар, їх сутичка з козаками та 

перемога війська П. Сагайдачного. Утілення його образу пов’язане з відомою 

народною піснею «Ой, на горі та й женці жнуть». Колоритна постать 

гетьмана була добре відома композитору із історичних праць 

М. Грушевського. Історик, зокрема, так характеризував героя: «Скільки 

проводив він запорозьким військом, всюди був окритий славою подвигів на 

суші й морі і мав незмінне щастя. Кілька разів погромив татар на степах 

перекопських і навів страх на Крим <…> Узагалі був це чоловік великого 
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духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям, в битві був перший, коли 

приходилося відступати – останній» [75, с. 257]. 

До інструментальних творів М. Вериківського можемо зарахувати й 

балет «Пан Каньовський» (1930). Цей твір, поставлений 19 квітня 1931 року 

у Харківському театрі опери та балету під управлінням самого автора 

(у другій редакції – «Бондарівна», 1953), був написаний на сюжет популярної 

історичної народної балади «Про Бондарівну». Як підкреслювала 

І. Вериківська, «глибоке знання законів музичної драматургії, закоханість 

у народний мелос, у рідну історію стали передумовою появи «Пана 

Каньовського» – першого українського національного балету [28, c. 8]. 

Слід окремо наголосити на важливій ролі В. Верховинця у здійсненні 

цієї постановки. Створення українського національного балету було його 

давньою мрією, за його словами цей «балет, якщо йому судилося коли-

небудь народитися, мусить бути народним, своєрідним» [317, с. 52]. У цьому 

випадку митець став консультантом-фольклористом у балетмейстера-

постановника балету В. Литвиненка, використавши всі свої знання для 

підготовки прем’єри твору. 

Цей творчий тандем дав цікавий результат – у постановці спектаклю 

були надзвичайно оригінально поєднані хореографічні мови, які вважалися 

діаметрально протилежними – класична хореографія та народна 

танцювальність [317, с. 52]. Наслідком стало створення яскравого 

українського народно-сценічного танцю. 

Ідея створення балету на національно-історичну тематику з’явилася у 

М. Вериківського ще у середині 1920-х років. 1924 року він розпочав роботу 

над балетом «Ягелло» за мотивами стародавнього українського язичницького 

побуту, а 1926 року – над балетом за драмою О. Олеся «Весняна казка». 

Обидва ці задуми не були завершені, однак напрацьований музичний 

матеріал був використаний композитором в інших творах, зокрема у сюїті 

«Веснянки» [97, с. 9]. Творчий досвід для справжніх митців ніколи не буває 

зайвим. 
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Сцени балету розгортаються дуже динамічно: картина праці на 

панському полі змінюються балом, гайдамацьке повстання – виступом 

кріпацького балету <…> Дія весняних ігор побудована на обробках народних 

мелодій. Балет «Пан Каньовський», як і багато інших творів 

М. Вериківського, спирається на народну пісенність. 

Навіть В. Довженко, відомий офіціозними нападками на провідних 

національних композиторів (зокрема й на М. Вериківського), визнавав, що 

«балет «Бондарівна» (або «Пан Каньовський»), який змальовує картини 

боротьби й побуту народу, користувався певним успіхом у глядачів. Це, 

безперечно, обумовлено тим, що музика твору перейнята народними пісенно-

танцювальними мотивами» [88, с. 222]. Наприклад, танцювальні сюїти із 

балету присвячені таким історичним подіям, як цехове свято ремісників у 

Києві та побут гайдамацького коша [96, с. 400]. Трагічне закінчення твору – 

загибель Любини Бондарівни – показане на тлі справедливого народного 

обурення та покарання її вбивці, прихильника польського й католицького 

панування в Україні. 

«Пан Каньовський», перший національний балет, став важливою віхою 

як у творчості М. Вериківського, так і у всій українській музичній культурі. 

Його сюжет розгортається під час піднесення масового гайдамацького руху в 

Правобережній Україні у середині XVIII століття. Водночас цей балет 

фактично започатковував героїко-історичний напрямок подальшого розвитку 

цього жанру в українській музичній культурі. Балет М. Вериківського, 

ставши початком героїко-історичного напряму на українській музично-

театральній сцені, поряд з оперою надзвичайно яскраво репрезентував 

сутність «парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського». 

Отже, загалом можна констатувати, що у всіх чотирьох основних 

жанрових сферах – хоровій, камерно-вокальній, оперній та інструментальній 

– домінуючим образно-тематичним епіцентром композиторської творчості є 

парадигма національно-історичної тематики. 
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Узагальнимо жанрову репрезентацію національно історичної тематики 

у творчості М. Вериківського (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Жанрова репрезентація національно-історичної тематики у творчості 

М. Вериківського 

Жанрові сфери Музичні твори 

Хорова 

творчість 

Фантазія «Гайдамаки» для солістів, хору та фортепіано 

(1919); 

Ораторія «Дума про дівку-бранку» для солістів, хору 

та фортепіано (1923). 

Вокальна 

творчість 

«Монолог Сковороди» для баса (1944); 

«Монолог Ярослава Мудрого» для баса (1945); 

Вокальна-симфонічна поема «Чернець» для баса 

та симфонічного оркестру (1942). 

Опери 

«Сотник» (за Т. Г. Шевченком, 1938); 

«Наймичка» (за Т. Г. Шевченком, 1940); 

«Вій» (у другій редакції – комічна опера за М. Гоголем, 

1946); 

«Втікачі» (за М. Коцюбинським, 1948); 

«Байка про Будяка й Троянду» (за Л. Глібовим, 1948). 

Балет «Пан Каньовський» (1930). 

Інструментальна 

творчість 

Симфонічна сюїта «Веснянки» (1924); 

Симфонічна поема «Петро Канашевич-Сагайдачний» 

(1944); 

Цикл для фортепіано «Волинські акварелі» (1942); 

Концерт для фортепіано з оркестром (1950). 

Кіномузика 
«Назар Стодоля» (1936); 

«Устим Кармалюк» (1938). 

Зміст таблиці наочно доводить, що саме згадані у ній музичні твори 

М. Вериківського репрезентують багатожанровість «парадигми національно-

історичної тематики» – як у власній композиторській творчості, так і в 

музично-редакторській діяльності. Вони становлять провідну частину 

творчої спадщини композитора в усіх жанрових сферах мистецького 

надбання композитора. У ній представлені, зокрема, і жанри, які 

М. Вериківський вперше репрезентував в українській музичній культурі – 

ораторія, симфонічна сюїта, балет. 
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Водночас зауважимо, що в таблиці 2.1 не відображено такі дрібні 

жанри, як численні хорові обробки народних пісень, твори для голосу, серед 

яких теж чимало творів належать до національно-історичної тематики. 

Отже, спираючись на численні наукові дослідження творчості 

композитора, вважаємо, що за довгі роки творчої діяльності «парадигма 

національно-історична тематики творчості М. Вериківського» сформувалася 

у його мистецькому світогляді як провідна складова жанрово-стильової 

палітри. 

Мистецькі пошуки митця, який володів значним талантом, творчою 

наснагою, могутнім ентузіазмом, часто не були втілені через надзвичайно 

складні суспільні обставини та моральний тиск. Не всі мистецькі задуми 

композитор зміг реалізувати, за більш сприятливих умов М. Вериківський міг 

би зробити значно більше. Однак і наявна музична спадщина – насамперед 

твори національно-історичної тематики – висуває композитора у число 

найвидатніших представників української музичної культури першої 

половини ХХ століття. 

2.3. Принципи програмних рішень національно-історичної 

сюжетності у творах Михайла Вериківського 

Як зазначено у попередніх розділах роботи, важливою константною 

якістю творчості М. Вериківського є програмність мислення. Принципи 

програмних рішень національно-історичної тематики М. Вериківського, 

необхідність програмних уточнень задумів при втіленні конкретно-

історичних образів орієнтує виконавця та слухача, наближає його до 

авторського розуміння суті музичного твору. Програмність мислення 

композитора дає змогу чітко розмежувати національно-історичний та 

радянсько-сучасний напрями його творчості та підкреслити семантичну 

перевагу першого з них. 
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Аналіз сутності та структури «парадигми національно-історичної 

тематики творчості М. Вериківського» у жанрово-стильовому просторі дає 

змогу чітко визначити цей аспект як провідний у творчих пріоритетах митця. 

Як зазначає М. Загайкевич, «про послідовність композитора в розробці 

національно-конкретних образів свідчила вся його тогочасна діяльність <…> 

вся його творчість оберталася в колі тем і сюжетів українського фольклору, 

героїчного минулого народу» [97, с. 80]. 

Вважаємо, що твори, які можна віднести до «парадигми національно-

історичної тематики М. Вериківського» в аспекті їхнього програмного 

наповнення умовно класифікуємо так: 

а) програмні твори, присвячені реально-історичним або міфологічним 

подіям та героям, з яскраво вираженою національною основою музичного 

матеріалу; 

б) програмні твори, присвячені реально-історичним або міфологічним 

подіям та героям, основою музичного матеріалу яких є загальноєвропейські 

(або «інтернаціональні») традиції; 

в) непрограмні твори, музична мова яких спирається на генетичний 

зв’язок з національними артефактами, тобто інтонаційно-жанровими й 

стильовими джерелами. 

Тож програмність, як зазначена константна властивість 

композиторського мислення, природним чином обумовила необхідність та 

вагомість принципів програмних рішень у творчості М. Вериківського. Вони 

були спрямовані на конкретизацію творчого задуму, своєрідної фіксації 

образного наповнення – національно-історичного або радянсько-сучасного 

відповідно (особливо – в інструментальних творах композитора, таких як 

симфонічна сюїта «Веснянки», симфонічна поема «Петро Конашевич-

Сагайдачний», фортепіанний цикл «Волинські акварелі» чи симфонічна 

панорама «Спортивне свято у Бершаді» тощо). 

Програмність творів М. Вериківського крізь призму дослідження 

«парадигми національно-історичної тематики» розуміємо як звернену до 
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слухачів, митців, суспільства музично-творчу декларацію, що фокусує увагу 

на духовно-етичних та філософсько-естетичних цінностях історичного 

минулого України. 

Необхідність точної конкретизації творчих задумів визначає 

застосування різних підходів до програмності. Наприклад, і симфонічна 

сюїта «Веснянки», і симфонічна поема «Петро Конашевич-Сагайдачний» за 

своїм образним змістом пов’язані з національно-історичною програмністю, 

але водночас вони належать до різних її типів, втілюючи такі підходи до 

програмних рішень: «Веснянки» – жанрово-конкретна загалом й образно-

конкретна – у частинах, «Петро Конашевич-Сагайдачний» – образно-

конкретна. 

Симфонічна сюїта «Веснянки» була написана 1924 року та стала 

першим й одним з найпопулярніших симфонічних творів М. Вериківського. 

В основу опусу покладено п’ять народних пісень, взятих композитором із 

збірника К. Квітки «Українські народні мелодії» (1922). Цей збірник 

зацікавив не одне покоління митців зібраними зразками фольклору. 

Ознайомлюючись із найстарішими зразками українського 

національного фольклору, композитор відбирає такі: у першій частині – «Із-

за гори чорна хмара»; у другій – «Царівно! Ми твої гості»; у третій – «Гіла, 

гілочка»; в четвертій – «Ой, весна, весниця»; в п’ятій – «Ой, нумо, нумо, 

заплетімо шума». Відповідно до назв цих пісень М. Вериківський надає 

програмні назви частинам циклу: перша – «Заспів»; друга – «Молода»; третя 

– «Ягілочка»; четверта – «Весна-весниця»; п’ята – «Зелений шум». На думку 

М. Гордійчука, сюїта загалом «нагадує начерки звичаїв і побуту» [65, с. 250]. 

Національно-історична тематика в сюїті розкривається саме через 

архаїчну жанровість веснянок. Особливо це стосується першої та четвертої 

частин твору. Перша є ніби вступом до старовинного народного обряду: 

«похмурого характеру йому надають темп andante та архаїчний характер 

веснянки [24, с. 72]. На четверту частину своєрідний відбиток «давнини» 

накладає інтонація лідійської кварти, яка надає мелодії рис «закличної 
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магічності» [243, с. 47]. Це, безумовно, характеризує програмність твору як 

жанрово-конкретну. Водночас, наявність назв у кожній частині сприяє 

більшій змістовній чіткості, обґрунтовує визначення образно-конкретного 

принципу. 

Образно-конкретний принцип програмного рішення М. Вериківський 

застосовував, на наш погляд, і в роботі над симфонічною поемою «Петро 

Конашевич-Сагайдачний». При її написанні, як уже зазначалося, композитор 

використав історичну характеристику гетьмана, яку надав М. Грушевський. 

Цей драматичний симфонічний твір не має деталізованої програми, але 

легко простежується його узагальнений змістовний план, що розкривається 

шляхом співставлення музичних характеристик, обумовлених образно-

смисловою спрямованістю. Програмність поеми можна назвати сюжетною, 

однак сюжетність тут мислиться не як втілення музичними засобами 

конкретного (наприклад, літературного) сюжету. Ім’я героя визначає час і 

місце подій та в загальних рисах втілює ідейний зміст музичного полотна. 

Ще одним вагомим аспектом дослідження специфіки принципів 

програмних рішень у контексті творчості М. Вериківського стала його 

багаторічна участь в українській музичній шевченкіані. За слушним 

зауваженням М. Бешлей, подібно до поета, композитор вірив у силу народу 

[12, с. 14]. Поезія Т. Шевченка стала в музиці композитора однією з окремих 

самостійних ліній національно-історичної тематики, представленої в усіх 

періодах творчості та різноманітних жанрах. 

Ставлення до поезії Т. Шевченка у Радянській Україні не було 

постійним у силу загальних змін соціально-політичної доктрини. Це можна 

прослідкувати навіть за виданнями «Кобзаря» різних років: у них або 

відсутні, або навпаки надруковані деякі «незручні» для влади вірші, у 

частину творів вносилися редакторські правки. Заборонити більшість творів 

поета відкрито (були винятки) тоталітарна влада не наважилася, однак 

намагалася розглядати їх у дуже викривленій ідеологізованій площині, 

керуючись, насамперед, плакатно-примітизованим гаслом «Тарас 
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Шевченко – пророк соціальної революції». У цьому теж полягала одна з 

розбіжностей у підходах, тому що для М. Вериківського звернення до 

шевченківської тематики було обумовлено зовсім іншими чинниками. 

Насамперед митця приваблювала яскрава мелодійність поетової мови, 

яка ніби сама прагнула бути покладеною на музику: «Тарас Шевченко 

належить до числа наймузикальніших поетів не тільки України, а й усього 

світу. <…> Ця виняткова музикальність поезії Т. Шевченка була основною 

причиною того, що не тільки композитори, а й численні представники 

простого народу стали класти на музику поезії Т. Г. Шевченка» [219, с. 84]. 

Із шевченківських творів митця особливо виділяються хорова фантазія 

«Гайдамаки» (1919), опера «Наймичка» і вокально-симфонічна поема 

«Чернець» (1942) – композиції, показові для розуміння національно-

історичної тематики у контексті його творчої спадщини. 

Поема «Чернець» – один із видатних творів Т. Шевченка на історичну 

тему. Його надихала колоритна й сильна постать козацького полковника 

Семена Палія, одного із продовжувачів справи Богдана Хмельницького. Як і 

в «Гайдамаках» (епізод вбивства власних дітей Гонтою), Т. Шевченко 

поєднує історичну правду та художній вимисел – прихід до монастиря 

наприкінці життєвого шляху є справжнім козацьким звичаєм. 

Ідучи за поетом у своєму програмному задумі, М. Вериківський нічого 

не змінює в його авторському тексті – поема звучить без будь-яких 

скорочень. Композитор, на наш погляд, ніби намагається по-новому 

осмислити відомі події. Національно-історична образність спирається на 

використання інтонацій історичних народних пісень «Максим козак 

Залізняк», «А мій батько орандар». Вперше виконана в Уфі під час евакуації, 

поема справила дуже сильне враження на представників української 

культури. 

Опера «Наймичка» – вершина усієї творчості композитора. У ній «як у 

фокусі, сконцентрувались і як найяскравіше виявились основні риси оперної 

творчості М. І. Вериківського. Глибоко драматичний основний образ, 
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значний, справді народний зміст, соковитий національний колорит – ось чим 

привабила композитора поема Т. Г. Шевченка» [58, c. 46]. Основна творча 

увага, природно, зосереджена на постаті Ганни. Однак для композитора у 

його програмних пошуках важливо відтворити тогочасну атмосферу, 

традиції, побут. Для цього, зокрема, композитором й був введений у твір 

весільний обряд. 

Програмні рішення у зазначених творах являють собою поєднання 

образно-конкретних та жанрово-опосередкованих принципів. Це стосується 

випадків, коли йдеться про наявність позамузичної програми (наприклад, 

монологи Г. Сковороди та Я. Мудрого, балет «Пан Каньовський», 

фортепіанний цикл «Волинські акварелі», кіномузика тощо). Особливе місце 

посідає концерт для фортепіано з оркестром, у якому через відсутність будь-

якої конкретної назви провідним принципом програмного рішення стосовно 

образно-змістовного плану є звернення до семантичних основ жанрово-

інтонаційних джерел тематизму. Такий підхід ґрунтується на поєднанні 

українського народного фольклору та найкращих європейських мистецьких 

традицій. 

Уся творча спадщина М. Вериківського, природно, не окреслюється 

тільки музичними творами, які були написані в рамках «парадигми 

національно-історичної тематики». Композитором були написані полотна 

різнопланового як змістовного, так і часово-просторового (зокрема й 

радянсько-сучасного) спрямування. Однак причини їх написання були 

неоднаковими – відповідно до певних суспільно-політичних умов у різних 

періодах творчості митця. Тому єдиної цілісної образно-тематичної сфери, 

яка поєднана загальними принципами, вони, на відміну від циклу творів з 

національно-історичною тематикою, не створюють. Це стає очевидним при 

порівнянні таких творів різних десятиліть написання. 

У музиці композитора 1920-х років як твори національно-історичної, 

так і твори сучасної тематики (наприклад, хори, присвячені В. Леніну, – 

«В багряному сяйві» та «Під прапором чорним» (1924), відзначені, на думку 
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Н. Королюк, щирим ліризмом та скорботою), задумувалися та реалізувалися 

як твори цілком природного мистецького процесу [157, с. 13]. Між ними у 

той час іще не могло бути великого протиставлення – створення радянських 

масових пісень, таких як «Прапор червоний» на слова школярки Лесі 

Колосок, досить спокійно співіснувало з такими творами, як модерністські 

«Гімни святій Терезі» на слова М. Семенка. Ця, загалом сприятлива, ситуація 

зумовлювала інтенсивний розквіт композиторської творчості 

М. Вериківського. 

Зазначимо, що останній твір є особливим у музичній спадщині митця: 

«одна з ліній українського модернізму припадає на кінець 1910-х – початок 

1920-х років і асоціюється з творчістю М. Вериківського та П. Козицького. 

Імена цих двох композиторів тісно пов’язані з процесами формування 

національної композиторської школи. Новаторські пошуки Козицького і 

Вериківського були пов’язані з їх навчанням у класі Б. Яворського. Зразком 

подібного використання модерної поезії у творчості М. Вериківського були 

«Гімни Святій Терезі» [251, с. 5–7]. 

Відношення до цього циклу було своєрідним барометром музично- 

суспільного клімату. М. Ржевська зазначала, що «тогочасна оцінка твору 

суттєво відрізнялася від оцінки пізнішої. Протягом кількох десятиліть, 

починаючи з 30-х років, цикл протиставляли доробку М. Вериківського 

загалом (як це видно з попереднього висновку) <…> На початку ж 20-х років 

у середовищі провідних діячів Музичного Товариства імені Леонтовича 

«Гімни Святій Терезі», очевидно, вважалися творчим досягненням та навіть 

своєрідною «візитною карткою» нової української музики» [248, с. 9]. 

Як бачимо, сучасній дослідницькій думці – що зовсім не дивно – 

близькою виявляється точка зору саме першої половини 1920-х років, коли у 

науці та мистецтві відбувалася відносно вільна дискусія. Водночас, уже в цей 

час розпочинаються процеси, які звужували мистецький діапазон творчості 

українських композиторів. Тож можемо лише здогадуватися, яким чином 

еволюціонував би стиль М. Вериківського (як і багатьох інших талановитих 
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митців), якби шукання нових творчих шляхів не було штучним чином 

перервано, і композитор замість «канонічних» масових пісень на зразок 

«Прапору червоного» міг би створювати оригінальні, позначені вільною 

мистецькою думкою твори. 

Неоднозначність характеристик тогочасної критики уявляється цілком 

зрозумілою з точки зору наявного протиріччя офіційних вимог та реальних 

творчих потреб. Необґрунтоване звинувачення М. Вериківського та інших 

композиторів у формалізмі негативно відобразилося на розвитку камерно-

вокальної музики. Оцінка і шлях «Гімнів святій Терезі» М. Вериківського 

виявилась подібною до «Відображень» Б. Лятошинського – від початкового 

розуміння до повного несприйняття та подальшого відродження у новий час 

розвитку українського мистецтва. 

У перші роки після громадянської війни більшість молодих 

композиторів, зокрема і тих, які почали створювати Музичне Товариство 

імені Леонтовича, захопила ідея масового поширення музичних знань серед 

широкої аудиторії. Цілком лояльно ставлячись до нової влади, яка у той час 

розпочала процес українізації, молоді музиканти намагалися зробити масову 

музичну освіту повноцінною складовою частиною загальнодержавного 

культурного будівництва, охопити нею якомога більшу кількість людей. 

Вони були переконані, що це є найкоротшим шляхом до національного 

відродження України. 

Саме це спонукало М. Вериківського як керівника Президії Товариства 

до декларування таких лозунгів: «Якомога швидше організуймо українську 

музичну школу», «Втягнення найширших пролетарських мас до творення 

української музичної культури», «Якомога більше найкращих зразків 

європейської музики кидаймо у клуби, сельбуди та у пролетарську сім’ю» 

[42, с. 188]. Найліпшими побажаннями розвитку національної музичної 

культури була викликана також і програмна Декларація Товариства 

«Жовтень у музику», намагання обґрунтувати діяльність творчої спільноти 

гаслами ленінської національної політики. 
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У той період вирізнялася активністю виконавська діяльність митця: 

«Виступи творчих колективів з нагоди травневих або жовтневих свят, у 

привітальних концертах до ювілейних дат пролетарських вождів всіляко 

заохочувалися урядом. Адже більшовицькій владі необхідно було замінити 

традиційні свята, такі як, наприклад, Різдво, Великдень, Трійця, іншими, 

своїми святами <…> Вериківський часто диригував зведеними оркестрами й 

хорами, брав участь у масових заходах» [157, с. 155]. Зокрема, у травні 

1925 року композитор був обраний на зборах диригентів та представників 

вокальних колективів керівником зведеного хору, який виступав на відкритті 

відбудованого мосту через Дніпро, зруйнованого у роки громадянської війни 

[169, с. 159]. 

Отже, вважаємо, що як національно-історичні, так і радянські твори 

М. Вериківського у 1920-х роках сприймалися в єдності, у якій 

комплементарно співіснували різні теми та музично-стильові прийоми. 

Загалом, характерною ознакою тієї епохи була певна стильова 

багатоманітність. Митцю, як і іншим композиторам, ще не було відомо, що у 

культурно-освітній площині незабаром з’являться партійні постанови, які 

ділитимуть твори мистецтва на «потрібні» і «непотрібні» в сенсі не лише 

естетичного, а й фізичного існування. 

Хоча і у той, порівняно сприятливий, період музично-громадська 

діяльність багато в чому наштовхувалася на стіну нерозуміння у тогочасному 

суспільстві. Як з великим обуренням писав у пресі сам М. Вериківський, 

«різні гуртки по клубах і сільбудах ліквідують, як всім відомо, загальну, 

політичну, хімічну, сільськогосподарську, кооперативну і всяку іншу 

неграмотність; коли ж справа доходить до музгуртка, – йому кажуть: «Нащо 

вам музграмота? Хочете консерваторію розвести? Співайте, та й годі» 

[40, с. 34]. 

Як писав пізніше В. Довженко, «діяльність товариства імені 

Леонтовича справляла згубний вплив на ряд українських композиторів. В 

експресіоністичній та конструктивістській манері писали тоді 
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Б. Лятошинський, Б. Яновський, М. Вериківський та інші» [88, c. 64]. Подібні 

формулювання підтверджували кардинальну зміну в офіційній системі 

соціополітичних і, відповідно, мистецьких пріоритетів. 

Як наслідок, Музичне Товариство імені Леонтовича спіткала сумна 

доля майже всіх неофіційних творчих суспільних утворень, які були замінені 

контрольованою Спілкою композиторів: «розкритиковане за нібито 

пропаганду західних модерних музичних течій (експресіонізм, 

конструктивізм), Товариство було змушене поступово передати контроль над 

діяльністю своїх філій Головполітосвіті та спрямувати працю композиторів 

на масовість» [92, c. 1666]. 

Твори радянсько-сучасної тематики у творчості М. Вериківського 

поступово набувають рис вимушеності та перестають сприйматися як 

художньо безпосередні (помпезно-офіційні «Жовтнева кантата», «Пам’яті 

Кірова», колективні кантати кінця 1940-х – початку 1950-х років, «Колгоспні 

дуети», симфонічна панорама «Спортивне свято у Бершаді», які давали 

формальний привід для численних тверджень про «розквіт українського 

радянського мистецтва»). 

Зазначеними властивостями характеризується й більшість масових 

пісень, створених композитором у 1930-х – на початку 1950-х років. Серед 

музично-виражальних засобів масової пісенності є чітка, насамперед, 

маршова ритміка, деіндивідуалізованість мелодичної мови, максимально 

спрощена ладогармонічна основа, переважно акордова жорстка фактура. 

Поетичні тексти найчастіше мають характер агітаційних звернень, яким 

відповідають лаконічні, чітко відокремлені фрази-заклики. 

Самі назви багатьох з них є дуже красномовними – «Комсомолія» 

(1934), «Першотравнева», «Хор колгоспниць» (1946), «Урочиста пісня 

комсомолу» (1948), «Пісня про партію» (1951) тощо. Загальними 

об’єднуючими рисами подібних пісень були приналежність радянсько-

сучасній тематиці, масова доступність, що межує з примітивністю, 

замовчування та ігнорування багатьох суспільних явищ. 
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Тексти, що вибиралися композиторами для своїх музичних творів, 

також були окремим об’єктом суспільної регламентації. Звернення до 

«неканонічних» текстів одразу ставало приводом для негайних оргвисновків: 

«деякі члени Спілки композиторів України виявляють некритичне, 

непартійне ставлення до текстів, внаслідок чого з’являються твори, написані 

на ідейно хибні, шкідливі тексти <…> зокрема композиторами 

С. Файнтухом, П. Майбородою, М. Вериківським також була виявлена 

невимогливість до тексту» [115, с. 83]. 

Показовим є те, що в той час всіляко почали підтримувати звернення 

композиторів до жанру кантати, вимагаючи, звичайно, створення помпезно-

урочистих славильних полотен. Особливо це стосується тих кантатно-

ораторіальних творів, що створювалися одразу кількома авторами та 

призначалися для певної урочистої події (зокрема, дещо пізніше 

створювалися колективні кантати до відкриття партійних з’їздів, у роботі над 

якими довелося брати участь і М. Вериківському). 

Художня цінність подібних опусів була дуже відносною – галасливий 

псевдопатріотизм, офіційна народність, показний монументалізм, що входить 

у явне протиріччя з попередніми творчими здобутками композитора. Тим 

часом, жодного відтінку такої вимушеності твори національно-історичної 

тематики ніколи на собі не несли, вони повною мірою відповідали 

природному спрямуванню творчості митця, еволюції його таланту та 

композиторського світогляду. 

На наш погляд, антиномічність програмності у творчості 

М. Вериківського пов’язана насамперед із різними типами цінностей, що 

були притаманні історичному минулому та сучасності. У життєвому 

соціокультурному просторі, сучасному самому композитору, переважали 

сталіністські цінності нищення та руйнації. Історичне ж минуле, незважаючи 

на його складність, надавало творчості митця великого позитивного заряду, 

без якого взагалі неможливо створювати мистецькі твори. 
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За цілком слушним зауваженням Л. Архімович, «жорстка 

регламентація стильових напрямів і творчого процесу загалом, орієнтація на 

здобутки музики ХІХ століття значно звузили мистецький діапазон 

композиторів. Одночасно звернення до дожовтневих сюжетів 

кваліфікувалося як аполітичне ігнорування сучасності і засуджувалося. Все 

це зрештою повело за собою адміністрування в галузі музичної культури, 

необґрунтовану критику всього того, що виглядало незвичним, 

нестандартним» [4, с. 133–134]. 

Утім, і зовсім «неісторичні» твори М. Вериківського також могли 

зазнавати абсурдних звинувачень. Так, наприклад, той же музикознавець 

В. Довженко знаходив у сучасній масовій пісні «Бойова колгоспівська» 

(1933) сліди «церковщини» [88, c. 155]. 

Водночас слід звернути особливу увагу на те, що в суспільному обігу 

з’являються поняття «дожовтневий» та «післяжовтневий», що сприймається 

у музичній спільноті як певний критичний світоглядний рубіж. Власне, ці два 

визначення і є фактичною квінтесенцією змістовної антиномічності, яка 

поступово склалася у композиторській творчості М. Вериківського. Поява 

подібних світоглядних кліше була наслідком появи глибоких соціально-

політичних деформацій, які стосувалися насамперед свободи 

культуротворчості. Порівняймо основні параметри творів національно-

історичної та радянсько-сучасної тематики М. Вериківського, виокремивши 

їх основні ознаки (таблиця 2.2). 
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Таблиця 2.2. 

Порівняння основних параметрів творів національно-історичної 

та радянсько-сучасної тематики Михайла Верківського 

№ 

з/

п 

Порівняльні 

параметри 

Національно-

історична тематика 

Радянсько-сучасна 

тематика 

1. 
Основний фактор 

формування 

Природний – 

відповідність 

світогляду 

композитора та 

умовам його 

виховання 

Штучний – зовнішні 

чинники впливу 

ненасильницького (другий 

період) та насильницького 

характеру (третій 

і четвертий періоди 

творчості) 

2. 

Взаємна 

відповідність 

/ невідповідність 

Протиставлення 

(антиномічність) 

Протиставлення 

(антиномічність) 

Продовження таблиці 2.2. 

3. 
Часовий вектор 

розвитку 
Ретроспективний Від 1917 року 

4. 
Розвиток 

змістовної сфери 

Природна творча 

еволюція, 

відповідність 

мистецькому кредо 

Намагання державних 

інститутів штучно 

регулювати творчий процес 

5. 
Підсумковий 

результат 

Твори непересічної 

змістовної цінності, 

значні художні 

досягнення 

Переважно штучні 

псевдомистецькі твори 

на потребу скороминущому 

сьогоденню 

6. Приклади 

Ораторія «Дума 

про дівку-бранку», 

цикл «Волинські 

акварелі», опера 

«Наймичка», 

Волинські пісні 

«Жовтнева кантата», опера 

«Слава», «Пам’яті Кірова», 

Колгоспні пісні, симфонічна 

панорама «Спортивне свято 

у Бершаді 

Зазначимо, що далеко не всі твори композитора на сучасну тематику 

характеризуються подібною «обмеженістю». Наприклад, зовсім інше 

сприйняття викликають його пісні, створені під час німецько-радянської 

війни, позбавлені будь-якої надуманості. Особливо значне місце серед цих 

творів воєнного часу займає пісня «Зашуміла калинонька»: «Чи не 
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найбільшої популярності в Україні часів війни набула одна з найкращих 

пісень М. Вериківського на вірші Т. Одудька «Зашуміла калинонька». Вона 

часто виконувалась у передачах Радіостанції імені Т. Г. Шевченка, 

розповсюджувалася листівками на окупованій ворогом території України, 

звучала у партизанських загонах, діставши визнання як народна (нині відомі 

кілька фольклорних варіантів)» [115, с. 75]. 

Якби композитор мав можливість писати лише подібні радянсько-

сучасні твори, то вони і нині продовжували б користуватися заслуженим 

визнанням та популярністю поряд із творами національно-історичної 

тематики. 

Такою ж мистецькою безпосередністю відзначається пісня 

М. Вериківського «У селі під Лозовою» на слова Л. Первомайського про 

зустріч двох молодих людей – пораненого солдата і дівчини – на важких 

дорогах війни. М’яка за характером мелодія передає ніжність почуттів, що 

зароджуються між ними. Початкове речення складається з трьох фраз: перша 

має спокійний розповідний характер, друга – це її видозмінене повторення, 

третя вносить відповідну врівноваженість. Ліричність мелодії відтінюється 

партією фортепіано, у якій поєднано монотонно повторювані акорди й 

остинатне проведення низхідної поспівки. Цей стислий аналіз свідчить про 

повернення композитора до безумовно домінантних для його стилю жанрово-

інтонаційних джерел, а саме: народнопісенних інтонацій, діатонічної ладової 

основи, куплетно-варіантного принципу розвитку тощо. 

Однак після закінчення Другої світової війни пов’язані з нею певні 

ідеологічні послаблення у літературі та мистецтві швидко були згорнуті. 

Ідеологічна кампанія «пошуку ворогів» у музиці, як відомо, досягла трагічної 

кульмінації 1948 року. Вона знову ж таки дала новий поштовх 

антиномічному протиставленню історичного минулого та радянської 

сучасності у творчості М. Вериківського. 

Те, що національно-історична тематика, будучи провідною у 

мистецькому світогляді композитора, не збігалася з офіційно оголошеним 
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курсом, – видно із жанрово-тематичного плану роботи на 1949 рік, який був 

офіційно затверджений правлінням вітчизняної Спілки композиторів. Його 

темами були проголошені черговий з’їзд Комуністичної партії, 25 років від 

дня смерті Леніна, 135 років від дня народження Т. Шевченка, 30-річчя 

ЛКСМУ, 150 років від дня народження О. Пушкіна, 30-річчя загибелі 

М. Щорса, 70-річчя Сталіна, соціалістичне будівництво. Жанри: кантати, 

опери, увертюри, хори, пісні [101, с. 308]. 

Заідеологізованість цього переліку цілком зрозуміла. Однак він крім 

суто змістовної має й чітку хронологічну спрямованість – за винятком всього 

лише двох пунктів (ювілейні дати Т. Шевченка та О. Пушкіна) усі 

рекомендовані композиторам сюжетні мотиви належать до тридцятилітнього 

проміжку панування радянської влади, тобто, в широкому розумінні, до 

сучасності. Знову ж таки бачимо протиставлення в мистецтві за штучним 

принципом «післяжовтневий сюжет» – добре, «дожовтневий» – як мінімум, 

«під питанням». 

Однак М. Вериківський 1948 року пише камерну оперу «Втікачі» за 

М. Коцюбинським та оперний етюд «Байка про Будяка й Троянду» за 

Л. Глібовим, залишаючись, як і в 1930-ті роки, на власних естетичних 

позиціях. Наскільки це було непросто – видно хоча б із такого уривку: 

«комуністична партія, піклуючись про загальний розвиток музичного 

мистецтва, уважно стежить за творчістю кожного радянського композитора. 

Свого часу Центральний Комітет КПУ відзначив позитивні якості ряду 

творів Вериківського на історичну тематику і застеріг від надмірного 

захоплення нею» [58, с. 17]. 

Тому, починаючи з середини 1930-х років у творчості композитора 

паралельно співіснували дві образні лінії, представлені творами різної 

змістовної та часово-просторової спрямованості. 

У середині 1950-х обидві вони досягли помітних творчих віх у своєму 

розвитку. Ними стали «Весняна сюїта» на слова І. Франка та остання опера 

композитора «Слава» за п’єсою В. Гусєва. 
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Якщо перший із цих творів – окраса пізнього періоду творчості, щостав 

творчим втіленням сподівань митця на позитивні суспільні зміни, то щодо 

опери цілком розділяємо позицію Н. Шурової: «Твір належить до тих 

рідкісних випадків, коли автор намагається звернутися в опері до сучасної 

теми: дія відбувається в радянські часи, в Москві, у стінах військово-

інженерного інституту. Ходульність сюжету аж ніяк не давала змоги 

створити щось вагоме. Музична мова опери спирається на інтонації масової 

пісні, що знову-таки стає вадою твору: композитор явно почувається не в 

своєму амплуа» [328, с. 13]. Ця змістовна сфера так і не стала для митця 

органічно природною. 

Отже, вважаємо, що у творчості композитора утворюється 

індивідуальний принцип програмних рішень в контексті парадигми 

національно-історичної тематики. До цього додатмо що програмні рішення 

М. Вериківського, особливо у творах третього та четвертого періодів 

творчості мають певну подвійність. У семантичному полі «парадигми 

національно-історичної тематики» вони відзначаються різноманітністю, 

нестандартністю, вдалими творчими знахідками. У руслі ж радянсько-

сучасної тематики вони загалом – за деякими винятками – є стиснутими 

рамками жорсткого ідеологічного пресингу, що є однією з ознак змістовної 

антиномічності між цими двома образно-тематичними сферами – 

національно-історичною та радянсько-сучасною. 

Висновки до другого розділу 

1. Ключовою складовою частиною музичної культури М. Вериківський 

вважав національну історію, її події, явища. Власний мистецький світогляд 

композитора як просвітника, провідника, представника активної 

громадянської позиції був спрямований на розкриття історичної правди, 

захоплення історією України, її героями. Тому цілком закономірно, що саме 

історія сформувала основну домінанту творчості композитора – парадигму 

національно-історичної тематики. 
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Вирішення окреслених завдань дисертаційного дослідження дало змогу 

сформулювати такі висновки: 

2. Основу парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського складає сукупність його знань, цінностей і переконань, які 

й визначають змістовно-смислову концепцію формування цієї мистецької 

образно-тематичної сфери. Визначальними її рисами є: 

1) ретроспективність композиторського мислення митця, перевага 

минулого у тривимірній системі «минуле – сучасне – майбутнє»; 

2) усвідомлення необхідності звернення до національно-

історичноїтематики у складних умовах тоталітарного суспільства; 

3) охоплення парадигмою національно-історичної тематики 

композиторського мислення усіх періодів творчості; 

4) вираження парадигмою національно-історичної тематики 

композиторського мислення усіх жанрових сфер творчості, особливо хорової, 

оперної та інструментальної; 

5) постійна опора на фольклор, особливо історичні пісні; звернення до 

найбільш архаїчних й автохтонних його пластів (наприклад, веснянок), 

пов’язаних з давніми обрядово-звичаєвими або інтонаційно-смисловими 

архетипами; 

6) програмність мислення композитора як необхідний константний 

принцип повноцінної творчої репрезентації парадигми національно-

історичної тематики. 

3. Найбільш яскравими творами національно-історичної тематики 

вважаємо твори хорової («Гайдамаки», «Дума про дівку-бранку»), камерно- 

вокальної (монологи Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди, Семена Палія), 

оперної («Наймичка, «Втікачі»), інструментальної («Веснянки» «Петро 

Конашевич-Сагайдачний», «Волинські акварелі», балет «Пан Каньовський») 

творчості М. Вериківського. Зокрема, його ораторія «Дума про дівку-бранку» 

реалізує синтез поєднання людини з природою, її землею, звичаями та 

традиціями, історією. 
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4. Очевидно, що програмність творчого мислення композитора виявила 

себе в усіх жанрових сферах творчості як один із принципів функціонування 

парадигми національно-історичної тематики. Програмність радянсько-

сучасних творів порівняно із цим є суттєво обмеженою. 

Захоплення композитора історією України було стійким у всі періоди 

його творчості, різні сюжети – побутові («Наймичка») або героїчні 

(симфонічна поема «Петро Конашевич-Сагайдачний», монолог «Чернець» 

для басу з оркестром на слова Шевченка, балет «Пан Каньовський»), образи 

рідної природи («Волинські акварелі») виявляли його громадянську позицію 

та глибинний патріотизм. 

Отже, введення у науковий обіг поняття «парадигма національно-

історичної тематики творчості М. Вериківського» та принципу 

антиномічності співіснування «історичних» та «сучасних» творів сприяє 

глибшому розумінню закономірностей звернення композитора до 

історичного минулого України. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИБРАНІ ТВОРИ МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО ЯК  ВЗІРЦІ 

НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ  

3.1. Хорова фантазія «Гайдамаки»: синтез поетичного та музичного 

історизму 

Яскравою сторінкою серед творів М. Вериківського є музичне полотно 

«Гайдамаки» (1919, за однойменною поемою Т. Шевченка) – одне з етапних 

творчих досягнень митця. Згідно із запропонованою в дисертації 

періодизацією життєвої та композиторської творчості Вериківського, саме 

цей твір розпочинає другий період. Роль кантати «Гайдамаки», на наш 

погляд, надзвичайно важлива для мистецького самовизначення композитора 

та є взірцем національно-історичної образності. 

Поема Тараса Шевченка «Гайдамаки» фактично є першим українським 

історичним романом у віршах. Відомо, що мову віршів Шевченка 

літературознавці називають народнопісенною. Її лексика пронизана 

народними зворотами і спирається на синтаксис та ритм народного вірша, 

тому завжди залишалася привабливою для вітчизняних композиторів. Із 

поетичною творчістю Шевченка і зверненням до неї композиторів в 

українській музиці пов’язана справді нова епоха – поява багатьох творів, 

сповнених глибокого соціального звучання. Так, в українській музиці багато 

справді народних образів – від втілення сумної лірики й скорботи до 

відображення могутніх народних повстань та їх героїв. 

Ідейна змістовність і справжня народність, громадянський пафос поезії, 

її міцний зв'язок з українською народною творчістю, неперевершена краса і 

реалізм образів, виняткова музикальність віршів великого Кобзаря – все це 

відігравало надзвичайно важливу роль у розвитку української національної 

музики. 

Задум створити велику поему про гайдамаччину з’явився у 

Т. Шевченка ще у 1838–1839 pp. Поет працював над «Гайдамаками» 
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протягом 1839–1841 рр., у час, вільний від занять в Академії мистецтв. 

Молодому автору суттєво допоміг поет Є. Гребінка: він опублікував перший 

розділ («Галайда») в українському літературному альманасі «Ластівка», 

якого видав 1841 р. 

Т. Шевченка цікавили народні пісні різних жанрів, особливо народна 

творчість про селянські повстання, гайдамаччину, Коліївщину. Саме у них 

він бачив точне відображення народного минулого. Гайдамацькі пісні були 

найбільш близькі й дорогі Шевченку. У виданих у 1841 році «Гайдамаках» 

поет широко використовує народну пісню, а епіграфом до 11 розділу бере 

строфу з гайдамацької пісні про Швачку. Свою роль зіграла й глибока 

обізнаність Шевченка з мистецтвом кобзарів, спів яких він чув ще змалечку. 

Не випадково у передмові до «Гайдамаків» читаємо такі рядки: «весело 

подивитися на сліпого кобзаря, як він сидить собі з хлопцем, сліпий, під 

тином, і весело послухати його, як він заспівав думу про те, що давно 

діялось» [238, с. 35]. 

Підкреслимо, що поема «Гайдамаки» відзначається особливою 

наспівністю віршів, на що неодноразово вказувалося в літературі: «Багато які 

сторінки, – пише Микола Тихорський, – я зовсім не читав, а співав, читаючи 

вголос. Тому прочитавши з увагою поему, ви скажете: («Так, це саме співав 

Кобзар») [238, с. 33]. 

Шевченко одним із перших серед тогочасних українських 

письменників звернувся до теми національно-визвольної боротьби селянства 

проти польської шляхти. Матеріали для художнього відтворення подій поет 

знайшов у думах, історичних піснях, народних розповідях та переказах. У 

«Гайдамаках» Т. Шевченко позиціонує себе як народний борець, викривач 

соціальної несправедливості і її носіїв, виразник народної волелюбності і 

високого гуманізму. Шевченко збагатив лексику і синтаксис народної пісні, 

утвердив її як літературну мову, на основі якої у подальшому розвивалась 

українська література. 
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Поема набула колосальної популярності як у близькому поетові 

середовищі національної творчої інтелігенції, так і в широких читацьких 

колах. У подальшому її багато paзів інтерпретували в численних жанрах 

образотворчого та музичного мистецтва. Серед композиторів, які зверталися 

до сюжету шевченківського шедевру, – М. Лисенко, Г. Хоткевич, 

Д. Січинський, Ф. Богданов, Я. Степовий, М. Мусоргський, Ф. Надененко, 

I. Шамо, А. Кос-Анатольський, О. Білаш, Ю. Мейтус (у співавтopcтвi з 

В. Рибальченком та М. Тіцом) та ін. Загалом, як відомо, в українській 

культурі сформувався окремий змістовий пласт – музична Шевченкіана, 

осторонь якого, звісно, не залишився і М. Вериківський. 

Питання минулого України, її історії для Т. Шевченка як митця та 

активного громадського діяча завжди були пріоритетними. Історична 

спадщина, поширення знань про рідний край поет розумів як засіб розкриття 

сучасності та спробу заглянути у майбутнє свого народу. 

Як стверджує І. Дзюба, «минуле, відбите у документах і ретельних 

описах, стає предметом (чи надбанням) історії як науки. Минуле, закарбоване 

в народній пам’яті, народному переживанні й переказі, стає міфом, який 

своєю чергою може продукувати інші, суб’єктивно-творчі міфи. Міф у 

розумінні сучасної культурології – не довільна вигадка, не каприз 

нерозбірливої думки і навіть не первісне, донаукове пояснення явищ світу, а 

максимальне самовиявлення явища, події, особистості» [87, с. 583]. 

Так, підтвердження цієї думки знаходимо у згадуваних у поемі подіях, 

що не є історичними (наприклад, вбивство Гонтою власних дітей є 

авторським міфом), однак необхідних поету для повного відображення свого 

літературно-історичного бачення тогочасної дійсності, рельєфного 

зображення характерів своїх героїв, причому як історичних осіб, так і 

літературних персонажів. 

Вчені підкреслюють, що поему «Гайдамаки» як літературний твір не 

варто називати історичною хронікою, однак розглядати її слід саме як 

конкретно-історичний різновид історичної поеми [314, с. 29]. 
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Важливим джерелом для створення поеми стала народна фольклорна 

традиція (оскільки Черкащина була активним осередком гайдамацького руху, 

то і в часи поета пам’ять про ті події жила у народній свідомості). Між 

останнім гайдамацьким повстанням і часом, коли Т. Шевченко писав поему, 

минуло трохи більше півстоліття. Тож «про те, що діялось на Україні 

1768 року, розказую так, як чув од старих людей», – писав сам поет у 

передмові до «Гайдамаків». Безпосереднім учасником тих подій був дід 

Т. Шевченка – Іван Шевченко-Грушівський. Майбутній поет змалку чув від 

нього багато переказів і пісень про Коліївщину. Використання народних 

спогадів і фольклорних матеріалів допомогло йому змалювати ці події так, як 

їх розуміли й оцінювали у народі. 

Поряд із фольклорними джерелами поет звертався і до відомих 

фахових історичних досліджень, серед яких – «Історія Польського 

королівства» С. Бандтке (Вроцлав, 1820), «Енциклопедичний лексикон» 

А. Плюшара зі вміщеною у ньому статтею І. Шульгіна «Барська 

конфедерація» (1836), «Історія Малої Росії» Д. Бантиш-Каменського (1842), 

«Історія русів», приписувана, зокрема, Г. Кониському, «Історія Малоросії» 

М. Маркевича (1840–1841), історичні праці М. Максимовича. Тож кінцеве 

розуміння поетом описуваних подій, є своєрідним відображенням народного 

ставлення до Коліївщини та її бачення професійними істориками. 

У композиції твору важливу роль відіграють ліричні відступи, у яких поет 

стає співучасником зображуваних подій. Він протиставляє своє бачення 

Коліївщини офіційній імперській історіографії (і російській, і польській) та 

пов’язує події з власним автобіографічним досвідом і загальнонаціональною 

колективною пам’яттю українців. 

Таке прочитання поеми робить її особливо актуальним і повчальним 

посланням поета, адресованим наступним поколінням. Ця особливість, на 

наш погляд, у майбутньому й привабила М. Вериківського. 

Про негативну оцінку твору офіційними колами свідчить лист поета до 

Г. Тарновського від 26 березня 1842 року: «Было мне с ними горя, насилу 
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выпустил цензурный комитет, возмутительно, да и кончено, насилу кое-как я 

их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не 

спохватились» [314, с. 27–28]. Здавалося, що часи ніби і змінювалися, але 

цензура – що в епоху Шевченка, що в епоху Мусоргського та Вериківського 

– залишалася непохитною. 

Гайдамацький рух у часи М. Вериківського залишався не менш 

актуальною темою, ніж у часи поета. Хорова фантазія (за авторським 

визначенням жанру) створювалася 1919 року – у надзвичайно складний час 

бурхливих подій національно-визвольної боротьби в Україні. 

Як справедливо підкреслює Х. Зайченко, «домінує в творі 

гуманістичний шевченківський заклик понад усе цінувати Богом дароване 

людське життя, плекати любов до ближнього, а не розбрат і ворожнечу. 

В умовах кривавої громадянської війни це набирало пекучої актуальності, 

звучало в унісон із прагненням слухачів до людяності й миру» [98, с. 74]. 

Серед усіх творів національно-історичної тематики значення кантати є зовсім 

особливим. Місце першого твору певного ряду завжди є знаковим, а всю 

лінію творів національно-історичної тематики з часу навчання композитора в 

консерваторії і до кінця його творчого шляху розпочинають саме 

«Гайдамаки». Вони ж розпочинають і власну, створювану протягом 

наступних десятиліть, шевченкіану М. Вериківського. 

Великий кобзар бачив головним мотивом поеми протиставлення 

славного минулого ганебному сучасному. Водночас історію він оцінює ще й 

з погляду майбутнього, коли народ, що має настільки героїчні волелюбні 

традиції, рано чи пізно неминуче здобуде свободу й незалежність. У свою 

чергу М. Вериківський опинився в епіцентрі подій саме такого намагання – 

здобути цю свободу, адже твір написано у розпал визвольних змагань 

Української народної республіки. Це, на нашу думку, й зумовило 

закономірність вибору композитором для втілення задуму саме сюжету 

шевченківських «Гайдамаків». Сама тема гайдамацького руху для 

композитора справді мала особливо важливе значення. Це підтверджує, по-
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перше, те, що гайдамацькі повстання стали також основою фабули його 

балету «Пан Каньовський» («Бондарівна»), а по-друге – той факт, що вже у 

завершальний період життя, у грудні 1951 року сюжет шевченківських 

«Гайдамаків» знову привернув увагу композитора, на цей раз у жанрі 

ораторії (яка, на жаль, залишилася незавершеною), про що свідчить його 

запис у щоденнику: («Добре попрацював і закінчив інтродукцію до ораторії 

«Гайдамаки») [27, с. 74]. 

Останні роки життя композитора, як уже зазначалося, взагалі 

характеризуються значною кількістю розпочатих та незавершених творчих 

задумів. Можна назвати цілий ряд причин такого становища. Однак серед 

них домінуючу роль відіграє безпідставна критика М. Вериківського через 

його захоплення національно-історичною тематикою. 

Кантата «Гайдамаки» є твором, який перебуває одночасно у двох 

часових вимірах – «історично-шевченківському» (текстова основа, сюжетна 

канва поеми) та «сучасно-композиторському» (переосмислення історичних 

подій XVIII століття на тлі національної революції 1917–1921 рр.). Відносна 

спільність історичного контексту обох часових вимірів зумовлює 

зосереджено-драматичне і навіть трагічне бачення композитором «червоної 

нитки» твору, текстовою квінтесенцією якої є слова епілогу: «Отаке-то було 

лихо по всій Україні! Гірше пекла… А за віщо? За що люди гинуть… 

Страшно, страшно тоді було» [318, с. 96]. Слова, як бачимо, є однаково 

актуальними для подій як XVIII, так і ХХІ століття. Вони належать до 

питань, які постійно супроводжують людське буття та переосмислюються 

через рефлексії у творах мистецтва. 

Тож Михайло Вериківський прагне привернути увагу до героїчного 

минулого рідного краю, ствердити думку, що Україна спроможна стати 

самостійною державою, що українцям потрібно вчитися у гайдамаків 

волелюбності, громадянської мужності. Усі дії гайдамаків спрямовані на 

досягнення єдиної мети – звільнити Україну від поневолення, встановити 

справедливий державний лад, стати вільним господарем своєї долі. 
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Наголосимо, що в розгляді твору М. Вериківського спираємося 

виключно на авторський рукопис для хору, солістів і фортепіано, не беручи 

до уваги оркестрування кантати для симфонічного оркестру Володимира 

Дейнеги (2015). Композитор сам створив лібрето кантати «Гайдамаки», 

скомпонував текст оригінального твору через власний погляд на минуле, 

обравши сюжетну лінію загальноісторичних подій. Трагічні сторінки історії 

відобразились у долях багатьох українців, які відчули на собі події лихоліття, 

і саме вони стають узагальненими героями музичного оповідання, 

об’єднуючи в єдине ціле сюжети «приватного» та «суспільного». Тому лінія 

персоніфікованих головних героїв (Яреми, Оксани та ін.) не виокремлюється 

у кантаті. 

Із масштабної поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» композитор звертається 

до певних розділів – вступ, «Свято в Чигирині», «Треті півні», «Червоний 

бенкет», «Гупалівщина» (з яких використовує уривки). Окремі рядки взято з 

розділів «Гонта в Умані», «Старосвітський будинок» та «Бенкет у Лисянці». 

Для створення лібрето автор обирає тексти, які пов’язані з долею 

народу. Можна простежити два різні підходи композитора до оригінального 

твору. Перший підхід – рядки із поеми Шевченка, майже не змінені (або 

додано повтори для завершення логіки музичної побудови). У них бачимо 

різних героїв, які ведуть розповідь – це автор-поет, який із наснагою 

говорить про славне історичне минуле (рядки із лірико-філософського 

вступу-посвяти В. Григоровичу), Кобзар та оповідач, безпосередній учасник 

подій. Підкреслимо, що образ оповідача – це узагальнений образ і 

поневоленого українського народу, і гайдамаків, які готові до боротьби. 

Поруч із майже ідентичним запозиченням авторського тексту 

спостерігається другий тип підходу М. Вериківського – використання 

окремих рядків із поеми, які доповнюють драматургію кантати загалом. В 

цьому сенсі автор виокремлює ключові фрази, які повторюються у різних 

розділах поеми. Так, рядок «Страшно тобі буде…» з розділу поеми «Треті 

півні» повторюється у завершальному розділі фантазії з певною зміною – 
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«Страшно тоді було». Композитор також використовує характерні для 

шевченківської поезії слова, анахронізми (наприклад «нігде»). 

Отже, текст лібрето побудовано або на використанні епізодів 

незмінного шевченківського тексту (наприклад, початковий епізод «Сини 

мої, гайдамаки», введення жартівливої пісні Кобзаря «На городі пустирнак», 

«Місяцю мій ясний»), або на фрагментах тексту Шевченка, які 

М. Вериківський довільно скомпонував із різних розділів поеми або вибрав з 

одного з них (наприклад, із «Червоного бенкету»). 

Крім цього він звертається до рядків «Давидових псалмів» Шевченка, а 

саме його переспіву псалма № 12 «Доколі, Господи, забудеши мя»: «Чи ти 

мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, Мене забуваєш? 

Доки буду мучить душу і серцем боліти. Доки буде ворог лютий на мене 

дивитись і сміятись? Спаси мене…» [318, с. 215], адже ці поетові слова є 

глибоко співзвучними основній ідеї кантати. 

М. Вериківський, висвітлюючи теми історичного минулого, обирає для 

себе ключові моменти з літературного тексту, акцентуючи увагу на подіях 

минулого у широкому сенсі, водночас сприймаючи події, сучасником яких 

був. Тому в цьому творі органічно поєднуються лінії героїчного минулого і 

актуального теперішнього. 

Титульну сторінку автографу твору відображено на рисунку 3.1. 

 

Рис. 3.1. Титульна сторінка автографу твору 
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Для розв’язання завдань дисертаційного дослідження перейдемо 

безпосередньо до розгляду музичного твору. 

На початку інструментального вступу кантати звучить мелодія у 

низькому регістрі, яку пронизує відчуття тривожного очікування, передчуття 

драматичних подій. Гармонічний колорит фантазії загалом похмурий, 

зосереджений (за винятком деяких жанрових епізодів), що відповідає 

провідному настрою вибраних розділів поеми, точно відображаючи 

трагічний дух та емоційний тонус поезії Кобзаря. Часто вживаними є 

гармонії зменшеного септакорду та альтерованої подвійної домінанти. Ці 

риси можемо помітити вже на початку інструментального вступу твору 

(приклад 3.1). 

Приклад 3.1. 

М. Вериківський. Кантата «Гайдамаки» (такти 3–5) 

 

«Гайдамаки» мають своєрідну форму, яку можна схарактеризувати як 

одночастинну велику розгорнуту композицію наскрізного розвитку, що має 

вступ, основний розділ та завершення. Форма твору підпорядкована, 

насамперед, образному наповненню та розвитку словесно-літературної 

складової. Періоди квадратної будови у творі є досить рідкісними, зокрема 

вони застосовані у пролозі. Довільність архітектоніки композиції підкреслена 

авторською назвою твору – хорова фантазія. 

У творі спостерігаються риси контрастно-зіставленої форми, в якій 

простежуються елементи тричастинності. В такому розумінні структура 

твору складається із прологу, трьох контрастних частин та епілогу, що 

нагадує зразки епічних літературних творів із зачином та моральним 

висновком. 
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Основний розділ твору обрамлений прологом і епілогом. Останні 

майже ідентичні за своєю тривалістю – 42 та 40 тактів відповідно. Функцію 

прологу кантати виконує соло тенора «Сини мої, гайдамаки» з хором, 

оточене інструментальними фрагментами. Експресивна розповідь оповідача 

побудована на мелодії вільного викладу, широкого діапазону, з відхиленнями 

у близькі споріднені тональності. Інтонації пронизані стрибками на інтервали 

кварти, сексти та септими, що посилює відчуття тривоги, стурбованості та 

водночас батьківського напуття. 

За своєю структурою соло тенора являє собою три розімкнутих періоди 

по вісім тактів, кожен із яких завершується домінантовою гармонією у 

тональностях d-moll, g-moll та c-moll відповідно. Від основного розділу 

фантазії пролог відділений цезурою – генеральною паузою тривалістю в 

цілий такт. Композиція прологу відображена у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Пролог кантати «Гайдамаки» М. Вериківського. Композиція 

Епізод 
Інструментальний 

вступ 

Соло тенора «Сини 

мої гайдамаки» 

Інструментальне 

завершення 

Лібрето  
Оригінальні рядки 

Т. Шевченка 
 

Усього 

42 такти 
12 тактів 24 такти (8+8+8) 

5 тактів + 1 такт 

генеральна пауза 

Перша частина основного розділу (дамо їй умовну назву «Дійство») – 

починається зі слів розділу «Свято у Чигирині» (початкові слова «Повалили 

гайдамаки, аж стогне діброва») – має дійовий, активний характер. Його 

мелодія нагадує похідну козацьку пісню. За обсягом це усього 24 такти у 

швидкому темпі. 

Епізод, який припадає на слова «А танцюють – земля гнеться», 

побудований на коротких рецитаціях. Музика ніби «розірвана» восьмими 

паузами, які імітують окремі вигуки під час руху, що поєднано з 

пришвидшенням темпу, наростанням динаміки. 
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Інша характеристика надається танцювальними ритмами і 

сприймається контрастно, порівняно з першим фрагментом. Пісня кобзаря 

жартівливого, на перший погляд, змісту «На городі пустирнак, пустирнак» 3 

підводить до першої кульмінації фантазії. Композитор намагається 

сформувати уявлення про образ гайдамаків не однобоко. Тут поєднуються 

громадське і особисте, епічне і ліричне. 

За основу композитор бере жартівливу пісню. Цікаво, що цей самий 

шевченківський фрагмент у російському перекладі послужив основою для 

створення твору М. Мусоргського «Гопак». Дія відбувається у стрімкому 

темпі, гомофонно-гармонічній фактурі хорової та фортепіанної партій. Однак 

його перериває репліка соліста – октавний стрибок на довгу тривалість з 

подальшим низхідним рухом. Це сприймається як невпевненість у дії. Цей же 

настрій підтримується текстом на слова «Іди ж доле, за журбою, а ти старий, 

за водою…». Танцювальні інтонації змінюються на жалібні напівтонові 

(приклад 3.2). 

Приклад 3.2. 

М. Вериківський. Кантата «Гайдамаки» (такти 128–131) 

 

 
3 У лібрето кантати М. Вериківський вводить текст народної пісні «На городі 

пустирнак, пустирнак», використаний і Шевченком. Проте мелодії пісні, наведеної у 

роботі «Пісні Великого Кобзаря» (с. 358) за редакцією О. Правдюка композитор не цитує. 

Зазначимо також, що у різних виданнях «Гайдамаків» Шевченка трапляються варіанти 

написання «пастернак», «постернак» та «пустирнак». Вериківський обирає саме останній. 
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Наступний епізод «Задзвонили» починається соло баритона. 

Повертається мелодія широкого діапазону, напівтонові ходи у партіях хору 

та соліста (як у пролозі), знову відчуваються стурбованість та невизначеність. 

Друга частина (під умовною назвою «Молитва») драматургічно 

виконує роль «тихої» кульмінації. Вона має жанрові ознаки духовних творів, 

де злагоджені акордові побудови в неспішній ході гармонізують слова 

шевченківського псалму. Відхилення у споріднені мажорні і мінорні 

тональності вносять певну динаміку, знову відчутна тріольна ритмічна 

пульсація, що акцентує слово «сміятись». 

Самотнє проведення соло тенора на тлі арпеджіато супроводу утворює 

картинку безпомічності, ніби одна людина залишилась перед обличчям 

ворога. І тільки молитва, яка викладена рівним чотириголоссям довгими 

тривалостями, надає виваженість, силу внутрішньому духу. Саме тут 

Вериківський використовує текст шевченківського псалму (приклад 3.3). 

Приклад 3.3. 

М. Вериківський. Кантата «Гайдамаки» (такти 171–178) 

 

Третя частина (під умовною назвою «Битва») має три логічно 

окреслених розділи, у яких використано як лібрето різні уривки поеми. 

Розділ починається словами епіграфа «Спаси мене». Відчутні секундові 

інтонації благання, які підхоплює соліст. Трагічним закликом звучать слова 

«Не дайте матері, не дайте в руках у ката пропадать». 
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Продовжує тему молитви розділ на слова «Молітесь, братія, 

молітесь…» (розділ «Свято в Чигирині»), який звучить як заклинання у соло 

баритона. Музичний матеріал побудовано на інтонаціях оркестрового вступу, 

схожа ритмічна організація мелодії, що надає рис репризності. 

Драматичний третій епізод основного розділу кантати починається зі 

слів «Задзвонили в усі дзвони…» із розділу поеми «Червоний бенкет». Його 

мелодія побудована на великотерцових перегукуваннях, які імітують дзвони. 

Така звукозображальність підсилює враження від поетичних рядків. Для 

втілення драматичного образу композитор використовує різні художні 

прийоми – і стрімкий рух шістнадцятими в оркестровому супроводі, і 

напівтонові ходи альтів, і органний пункт басів, що гальмує рух. 

Трагічна хорова кульмінація твору – епізод «Стонуть люде, стонуть, 

плачуть». Низхідні секундові інтонації, остинатність додають музиці 

внутрішньої експресії, пронизуюючи хорову та фортепіанну фактуру 

(приклад 3.4). 

Приклад 3.4. 

М. Вериківський. Кантата «Гайдамаки» (такти 280–284) 

 

Форма основного розділу відтворена у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

М. Верківський. Хорова фантазія «Гайдамаки». Форма основного розділу 

Перша частина 
Ін

ст
р
у
м

ен
та

л
ь
н

и
й

 

в
ст

у
п

 

«
П

о
в
ал

и
л
и

…
»
 

«
Я

к
 ж

е…
»

 

«
А

 т
ан

ц
ю

ю
ть

…
»
 

С
п

о
л
у
ч

ен
н

я
 

«
Н

а 
го

р
о
д
і»

 

«
К

у
п

л
ю

»
 

«
О

й
 г

о
п

»
 

«
Ід

и
 ж

»
 

«
А

 я
 т

ак
 д

о
 ш

и
н

к
у
»
 

«
П

іш
л
а»

 

«
С

та
р
и

й
»

 

«
Т

р
еб

а 
д
іт

о
к
»

 

«
А

 т
и

 с
та

р
и

й
»
 

Вільний композиторський текст Оригінальний текст Т. Шевченка 

3
 т

ак
ти

 

6
 т

ак
ті

в
 

6
 т

ак
ті

в
 

8
 т

ак
ті

в
 

1
 т

ак
т 

1
2
 т

ак
ті

в
 +

 1
 

та
к
т 

8
 т

ак
ті

в
 

8
 т

ак
ті

в
 

1
 т

ак
т 

+
 

6
 т

ак
ті

в
 

8
 т

ак
ті

в
 

1
0

 т
ак

ті
в
 

7
 т

ак
ті

в
 

1
0
 т

ак
ті

в
 

9
 т

ак
ті

в
 

Усього 24 такти  

68 тактів 
 

Друга частина Третя частина 

«
З

ад
зв

о
н

и
л
и

»
 (

со
л
іс

т)
 

П
са

л
о
м

 №
 1

2
 і

з 
«
Д

ав
и

д
о
в
и

х
 

п
са

л
м

ів
»
 «

Ч
и

 т
и

 м
ен

е,
 Б

о
ж

е 

м
и

л
и

й
»
 

С
л
о
в
о
 в

ід
 а

в
то

р
а,

 с
о
л
о
 

«
С

п
ас

и
 м

ен
е»

 

Ін
ст

р
у
м

ен
та

л
ь
н

а 
зв

'я
зк

а 

«
М

іс
я
ц

ю
 м

ій
»
 

«
Х

о
ч
 т

и
 і

 б
ач

и
в
»
 

«
С

х
о
в
ай

ся
»

 

«
З

ад
зв

о
н

и
л
и

»
 

«
С

то
гн

у
ть

»
 

Оригінальний текст Т. Шевченка  
Оригінальний текст 

Т. Шевченка 

Вільний 

композиторський 

текст 

2
+

1
2
+

1
0
 т

ак
ті

в
 

8
+

8
+

7
+

7
+

7
 т

ак
ті

в
 

4
+

9
+

8
+

4
 т

ак
ти

 

5
 т

ак
ті

в
 

1
2
 т

ак
ті

в
 

1
4
 т

ак
ті

в
 

7
 т

ак
ті

в
 

1
6
 т

ак
ті

в
 

8
+

8
+

7
 т

ак
ті

в
 

Усього 

24 такти 

Усього 

30 тактів 

Усього 

25 тактів 
     23 такти 

Усього 54 такти Усього 102 такти 
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Основна частина фантазії переходить у завершальний розділ твору – 

епілог, який також складається із кількох невеликих епізодів. Він 

починається словами «От таке то було лихо…» (приклад 3.5). 

Приклад 3.5. 

М. Вериківський. Кантата «Гайдамаки» (такти 303–307) 

 

Останні такти фантазії, побудовані на низхідних секундових 

інтонаціях, нагадують про біль і страждання народу, який боровся за свою 

долю. 

Композиція епілогу відтворена в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

М. Вериківський Кантата «Гайдамаки». Епілог 

«От таке то було 

лихо» 
«Того ж батька» «А завіщо?» «А згадаєш» 

1+8 тактів 2+1+2+1+2 такти 8 тактів 8+4+3 такти 

Оригінальний текст Т. Шевченка 

Усього 9 тактів Усього 8 тактів Усього 8 тактів Усього 15 тактів 

Усього 40 тактів 

Із вільно вибудованою формою цілком узгоджується досить вільний 

тональний план кантати. Його головною характерною ознакою є плавне 

перетікання, поступові модуляції у споріднені тональності. Водночас за 

кожним із розглянутих епізодів закріплюється певна сфера близьких 

тональностей. Вступний розділ, зокрема, розпочинається в d-moll, надалі 

через проміжне відхилення у g-moll переходить у c-moll, який стає 
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початковою тональністю першого епізоду. У ньому знову ж таки 

продовжується поглиблення бемольної тональної сфери: c-moll – f-moll з 

тимчасовими відхиленнями в As-dur – b-moll – Des-dur наприкінці епізоду. 

Суттєва образна контрастність другого (жанрового) епізоду по 

відношенню до початку кантати підкреслюється зміщенням у сферу дієзних 

тональностей. Цим досягається певне образне просвітлення. Послідовність 

тональностей є такою: A-dur – cis-moll – h-moll – fis-moll і знову A-dur. 

Перехід до другої частини пов’язаний з поверненням сфери бемольних 

тональностей. Розділ розпочинається трагічним звучанням тональності 

b-moll. Характерно, що М. Вериківський застосовує зокрема й достатньо 

зрідка вживані тональності з великою кількістю ключових знаків: As-dur – 

Des-dur – des-moll – as-moll – es-moll – b-moll. 

У третій частині поряд із бемольними тональностями 

використовуються й дієзні, однак майже всі вони мінорного нахилу. Бемольні 

тональності переважають і в епілозі, завершальною тональністю фантазії є 

f-moll. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо таке: у музичному викладі безумовно 

переважають мінорні тональності. З них найуживаніші, показові тональності 

фантазії, які застосовує композитор у вузлових моментах драматургічного 

розвитку – d-moll, c-moll, f-moll, b-moll, – мають яскраво виражену трагіко-

драматичну семантику, пов’язану з такими класичними творами, як 

«Реквієм» В. Моцарта, «Патетична соната» та «Апасіоната» Л. ван Бетховена, 

Траурний марш із Другої сонати Ф. Шопена. Натомість мажорні тональності 

здебільшого з’являються у вигляді тимчасових відхилень, що повною мірою 

відповідає змісту поетичного тексту твору. 

Найбільший зв'язок із народними джерелами несе, на нашу думку, 

мелодійна сторона твору. Тут відчутні рецитації, характерні для дум, 

секундові напівтонові ходи, притаманні плачам. Поруч з цим яскраво 

простежуються і танцювальні мотиви (зокрема в епізодах із текстом «А 

танцюють – земля гнеться», «Молодець-горобець») (приклад 3.6). 
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Приклад 3.6. 

М. Вериківський. Кантата «Гайдамаки» (такти 116–122) 

 

Незважаючи на відсутність авторської оркестровки, фортепіанний 

супровід передає роль оркестру, яку намітив композитор. Це не тільки 

підтримка солістів, хору, але й додаткова концентрація на змістовних точках 

фантазії (стрімкі рухи шістнадцятими, тривожні пунктири, секундові ходи). 

Відомо, що «Гайдамаки» були написані М. Вериківським ще у 

студентські роки, однак цей твір вже концентрував у собі цілий ряд 

показових рис, що надалі отримають розвиток у творах національно-

історичної спрямованості. Кантата «Гайдамаки» М. Вериківського 

відобразила головні ідеї поетичного твору Т. Шевченка: необхідність 

переосмислити трагічну сторінку історії, усвідомити, що здобуття 

незалежності – ідеал історичного розвитку нації. Отже, історичне минуле в 

хоровій фантазії М. Вериківського контрастно протиставляється сучасному й 

одночасно відлунює в майбутнє. 

Народність почерку М. Вериківського на різних рівнях втілення – від 

задуму до особливостей музичної мови – була адекватна народності 

поетичного вислову Шевченка. Звертаючись до вокального жанру кантати, 

композитор стикається із важливою проблемою співвідношення поетичного 
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слова та його музичного втілення. Загалом кантата відзначається виразною 

вокальністю, ясністю фразування, теситурною зручністю для виконавців. 

Твір сприймається як цілісне ідейно-образне розуміння поетом та 

композитором історичного минулого України. У «Гайдамаках» – як і в інших 

творах на слова Т. Шевченка – М. Вериківський зумів передати виразний та 

неповторний голос поета. 

3.2. Фортепіанний цикл «Волинські акварелі»: 

зразок національно-історичної програмності 

Фортепіанна музика була предметом значної мистецької уваги 

М. Вериківського у першій половині 1920-х років, коли він створив сонатне 

алегро, прелюдії, вальс, танець і войовничий марш. У подальші роки 

пріоритетними для митця були інші жанри, відтак у його фортепіанній 

творчості виникає тривала перерва. Програмний цикл митця «Волинські 

акварелі» (1943) поряд з деякими іншими творами 1939–1944 рр. є 

поверненням композитора до фортепіано на новому – зрілому етапі творчих 

пошуків. 

Яскраво образна фортепіанна сюїта стала своєрідною «історичною 

алюзією», проекцією картин минулого на сучасні суспільно-історичні події, 

засвідчила глибоко усвідомлену композитором ідентичність з національною 

історією та культурою України, насамперед з волинським історико-

культурним ареалом як його малою Батьківщиною. Цей цикл не втратив своєї 

художньої вартості і в наш час, тому він активно повертається до 

навчального і концертного репертуару учнів та студентів мистецьких 

навчальних закладів. 

Сюїта «Волинські акварелі» – п’ять програмних мініатюр на білих 

клавішах, тематично пов’язаних із легендами рідного краю [27, с. 55] – стала 

найвідомішим мистецьким твором М. Вериківського, безпосередньо 

пов’язаним із кременецько-волинською тематикою. 
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Зазначимо, що композитор мав на меті створити більш масштабний 

фортепіанний цикл із п’ятнадцяти мініатюр, образність і зміст якого мали 

бути пов’язаними з Україною, її природою, звичаями, подіями національного 

історичного минулого [150, с. 38]. Ця цікава ідея (як і чимало інших задумів 

композитора) лишилася незавершеною. Водночас деякі попередні 

напрацювання (зокрема Ноктюрн і Вальс) увійшли в кінцевий варіант сюїти 

«Волинські акварелі» (№№ 1 і 3 відповідно) під новими програмними 

назвами. Тож остаточно частинами програмного фортепіанного циклу 

«Волинські акварелі» стали такі п’єси: 

1. «Поганське місто Велинь» . 

2. «Вечір в Авратинських горах». 

3. «Комедіанти на контрактовому ярмарку у Дубні 1774 року». 

4. «На Свитязькому озері». 

5. «Весняні ігрища біля Дівочого озера перед облогою Батиєм 

Кременецької фортеці 1240 року». 

Як зазначає Н. Шурова, «це картини милої серцю композитора 

батьківщини: пейзажі, історичні зарисовки <…> Всі картини пройняті 

глибокою поетичністю, ліризмом» [330, с. 30]. Мабуть, це було наслідком 

творчої ностальгії Вериківського, який під час війни знаходився далеко від 

рідної Волині – в уфимській евакуації. 

У ході роботи композитора над сюїтою назви деяких номерів дещо 

змінювалися. Так, у третій п’єсі замість 1774 року спочатку стояв більш 

узагальнений напис «ХVІІІ століття», а остання частина мала назву «Весняні 

ігрища біля Дівочого озера на Крем’янеччині (ХІІІ століття)». Перший 

варіант авторських назв п’єс циклу можна бачити у наведеному нижче 

автографі (рис. 3.2.). Згодом автор конкретизував дати, що унаочнювали 

місце і час історичних подій. Така, здавалось би, незначна деталь стає дуже 

вагомою саме у контексті нашого дослідження – вона, на наш погляд, 

доводить, наскільки важливою для митця була конкретно-історична 

визначеність дати і події, зображеної у сюжеті твору. 



162 

 

Рис. 3.2. М. Вериківський. Сюїті «Волинські акварелі». Сторінка автографу 

Отже, сюжетною основою програмних творів стали місця та події 

української історії, пов’язані з конкретною історико-культурною місцевістю 

Волині, а саме: 

– Столиця Волинської землі – давньолітописне (відоме з 1018 року) 

місто Велинь поблизу сучасного Володимира-Волинського. 

– Авратинська височина – давня етнографічна назва північно-східній 

частині Тернопільської області першої половини ХІХ століття, що нині 

майже не вживається. Назва височини походить від села Авратин, що у 

давнину іменувалось як Горатин – тобто гора, оточена тином. Певна 

знаковість Авратинської височини пов’язана з тим, що у цьому місці 

сходяться три українські історичні території – Галичина, Поділля та Волинь. 

– Виступи мандрівних ярмаркових комедіантів на заснованому 

1774 року знаменитому Дубненському контрактовому ярмарку, що був 

перенесений зі Львова у волинське місто через перший поділ Польщі 

1772 року та був одним із найбільших в Україні. 
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– Оповите легендами одне із семи природних чудес України – озеро 

Світязь. 

– обложена та нездолана 1226 року угорцями, а у 1241 (згодом ще у 

1254) році татаро-монголами на чолі з ханом Батиєм Кременецька фортеця. 

«Волинські акварелі» є інструментальним твором чітко структурованої 

та визначеної послідовно-сюжетної програмності. Як вже зазначалося в 

попередніх розділах дослідження, ця якість – програмність композиторського 

мислення – є однією із найважливіших ознак творчого методу композитора. 

Значне місце саме програмних творів в українській фортепіанній та 

ансамблевій музиці воєнного часу підкреслює О. Зінькевич, пов’язуючи цю 

думку насамперед із циклом М. Вериківського (1943) та «Шевченківською 

сюїтою» Б. Лятошинського (1942) [103, с. 166]. 

Використання композитором у назві твору характерного для живопису 

поняття «акварель» приводить до своєрідного попереднього програмування 

слухачів на максимальну візуалізацію музичних замальовок. Це надає йому 

свободу обрання теми, адже згаданий вид живопису, незважаючи на свою 

мініатюрність, має досить великий спектр художніх образів у жанрах 

пейзажу, натюрморту, портрету. Для п’єс циклу є характерними прозорість 

барв, чистота колористики звукопису. 

Свідоме звернення композитора до волинської архаїки спрямовує 

слухача до того справжнього національного, що було затьмарене багатьма 

нашаруваннями протягом наступних століть. 

Визначальною особливістю музичної мови сюїти, її своєрідною 

«візитною карткою» стали використані композитором ладові побудови: «в їх 

основу покладено діатонічні полілади, які, в поєднанні з певними 

інтонаційними й ритмічними зворотами народної пісенності, створили 

оригінальний «старовинний» колорит (за задумом композитора у прелюдіях 

виникають образи старовинного українського міста і язичеських обрядів)» 

[58, с. 81]. Одним із наслідків цієї змістовної спрямованості слід вважати 

певну аскетичність фактури п’єс циклу [63, с. 48]. Вважаємо, що таким 
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способом композитор хотів передати яскравість музичних образів сюїти та 

посилити візуалізацію твору. Композитор намагається знайти відповідність 

візуальних образів у музичних темах, адже не випадково між аквареллю і 

музикою є спільні поняття – такі як колорит, багатошаровість, світлотінь, 

фактура, що характеризують твори різних видів мистецтв. Композиція п’єс 

не виходить за межі мініатюр, тому Вериківський намагається мінімальними 

засобами досягти завершеності вислову. 

Частини сюїти пов’язані із традиційними жанрами живопису, вони є 

візуально впізнаваними: пейзаж (№№ 1, 2 та 4), портрет (№ 3), історико-

побутовий жанр (№ 5). Акварельність співвідноситься насамперед з 

м’якістю, прозорістю, особливим живописним колоритом. 

Зображальні елементи твору простежуються досить чітко. Так, у номері 

«Поганське місто Велинь» подається картинка сходу сонця, візуалізується 

широкий простір. Використання у другому номері широкого діапазону та 

пастушого наспіву мелодії переносить слухача до волинських краєвидів. 

Фактурні коливання та хвилеподібна мелодія ілюструють води Свитязького 

озера. 

Яскравими є портретні характеристики комедіантів на контрактовому 

ярмарку в Дубні та дівчат у весняних ігрищах біля Дівочого озера на 

Кременеччині. 

За влучним висловлюванням В. Клина, «ладова багатобарвність – це 

важлива, традиційна риса української музики, що розкриває її генетичний 

зв’язок із специфікою національного фольклору» [150, с. 36]. Сюїта 

М. Вериківського «Волинські акварелі» якраз і є одним із яскравих зразків 

такої спрямованості. 

Пошуки нових засобів виразності були закладені у М. Вериківського 

його вчителем Б. Яворським. Композитор втілив їх у власній концепції 

ладового фактора, яка базується на виділенні тоніки (звуку до), та її 

секундовому оточенні (сі–до–ре). Таке поєднання утворює своєрідний 

«мікролад», який простежується в різних комбінаціях. Лінеарна техніка 
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побудови акордових сполучень використовує тематизм звукових комплексів 

через вертикальне та горизонтальне їх поєднання. Ці нові ключові моменти 

(мікролади, акордоутворення на основі вертикалі та горизонталі) знаходять 

своє втілення у сюїті, яка стає прикладом одночасного звернення до 

традиційного і новаторського, минулого і сучасного. 

Розглянемо детальніше номери сюїти. Образно-емоційний зміст п’єси 

«Поганське місто Велинь» трактується, за нашим уявленням, як картина 

заходу сонця над древнім містом, забарвлена далекими дзвонами, архаїчним 

мотивом колискової. Звуковисотна складова цього твору не виходить за межі 

звукоряду d – f – g – a – h, що можна назвати своєрідною мінорною 

пентатонікою з умовним «дорійським» нахилом (приклад 3.7). 

Приклад 3.7. 

М. Вериківський. «Поганське місто Велинь» (такти 1–5) 

 

Окреслимо ознаки вияву тоніки «d» – кварто-секундові співзвуччя у 

першому такті, мінорний тризвук у дев’ятому. Крім того, за допомогою 

педалі в одну гармонічну вертикаль може бути зібрано і весь п’ятизвуковий 

комплекс d – f – g – a – h (тт. 8, 20). Однак такі вияви є функціонально 

нечіткими і дещо нагадують музику французького імпресіонізму, зокрема 

застосуванням паралельних секунд. 

Зазначимо, що лінеарність мелодії впливає на формоутворення. Форма 

першої п’єси – варіантно повторений період, поєднаний з однотактовим 

вступом та завершальним акордом. Структура періоду є нестандартною: 

чотири його такти займає основна тема – мелодія широкого діапазону в 

обсязі великої терцдецими, витримана у пентатонічному звукоряді та 
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низькому регістрі. Фактурно вона підкріплена своєрідною остинатною 

фігурацією, яка ніби стримує розвиток. 

Наступні два такти – короткий танцювальний приспів архаїчного 

відтінку, який зберігає ту ж саму ладову конструкцію. Він складається із двох 

майже однакових тактів з варійованим ритмом. Завершує період двотактове 

двічі повторене кадансування (у басовому голосі – четвертними нотами, у 

верхньому та середньому – восьмими), за рахунок чого період розширюється 

до 10 тактів. Елементи теми продовжують свій розвиток у приспіві та 

кадансуванні. 

Відобразимо основні особливості структури цієї частини першого 

номеру сюїти (таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Особливості структури першого періоду п’єси «Поганське місто Велинь» 

Вступ Перший період 

 Тема Доповнення Кадансування  

1 такт 4 такти 2 такти (1+1) 4 такти (2+2) 

Усього 10 тактів 

Повторне проведення періоду має відмінності. По-перше, супровід до 

основної теми дається у дзеркальному відображенні. По-друге, доповнення 

до теми подане октавою нижче та у значному ритмічному збільшенні. По-

третє, між темою та доповненням з’являється новий сполучний двотакт, а для 

загального урівноваження пропорційності двох періодів – десяти тактів у 

другому з них відсутнє повторне кадансування (таблиця 3.5). 

Широкий діапазон голосів візуалізує простір твору. Виникають 

асоціації далекого і близького, землі і неба, тривоги і спокою – тих 

споконвічних бінарних опозицій, відомих нашим предкам. Композитор 

мінімальною кількістю засобів переважно експозиційного плану – неспішним 

розгорненням мелодії, застиглими довгими тривалостями акордів, 

нерегламентованим формоутворенням створює образ давнього міста. 
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Таблиця 3.5. 

Будова другого періоду п’єси «Поганське місто Велинь» 

Другий період Завершальний 

акорд 

Тема Сполучення Доповнення Кадансування 

1 такт 4+4 такти 2 такти 2 такти 2 такти 

Усього 10 тактів 

У п’єсі «Вечір в Авратинських горах» провідною є пейзажна тематика, 

що передає стан споглядання, спокою. Одноманітна пульсація восьмими 

тривалостями нагадує ритми розміреного життя та створює відчуття 

просторової перспективи. Вона має просту тричастинну форму з точною 

репризою та контрастним середнім розділом. Доповнюють її однотактовий 

вступ та кода. Основна тема твору – варіантно повторена коротка двотактова 

фраза неширокого діапазону в межах чистої кварти, яка нагадує своєрідним 

колоритом гірську пастушу мелодію (приклад 3.8). 

Приклад 3.8. 

М. Вериківський. «Вечір в Авратинських горах» (такти 1–5) 

 

Іншу конструктивно-гармонічну основу має середній розділ. Тема 

широкого дихання в обсязі великої терцдецими зближує музичний матеріал з 

попереднім номером циклу. Структурно середній розділ являє собою точно 

повторений тритакт. Досить типовим також є такий прийом – кода твору 

гармонічно та мелодично проростає із матеріалу середини (порівняти такти 8 

і 16). Контрастність крайніх частин та середнього розділу підсилена також 

відмінністю у фактурному супроводі частин – у крайніх розділах 
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переважають кварто-квінтові вертикалі, а в середині та коді – терцієво-

секстові. Структура другої п’єси схематично відображена в таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6. 

М. Вериківський. «Вечір в Авратинських горах». Структура 

Вступ Основний розділ Кода 

1 такт 

Основна тема Середній розділ Реприза 

2+2+3 такти 2+2 такти 3+3 такти  2+2 такти 

4 такти 6 тактів 4 такти 

Усього 14 тактів Усього 7 тактів 

Звукоряд другої п’єси налічує шість звуків: с – d – e – f – g – a. Ладовий 

центр «с» виявляє себе в основній темі, її репризі та коді (крім двох 

передостанніх тактів) у вигляді квінти до – соль, а у коді – і у вигляді 

повного тризвуку. У середньому розділі з’являється побічна тоніка «d», ще 

раз вона повторюється у двох передостанніх тактах твору як своєрідна 

ремінісценція. Композитор більш детально втілює свої гармонічні пошуки у 

ладовій будові п’єси, проте це не змінює напряму загальної програмності. 

Колористичність супроводу, архаїчність мелодичних поспівок у ладовому 

відношенні та манері побудови продовжують загальну концепцію сюїти. 

Третій номер сюїти – «Комедіанти на контрактовому ярмарку у Дубні» 

– стає яскравим контрастом до «пейзажних» частин циклу, створюючи 

характерні портрети мандрівних виконавців. 

Структура п’єси – також проста тричастинна репризна форма. Жанрові 

засади танцювальності обумовлюють залучення характерних для неї 

принципів формоутворення. Перший розділ твору – квадратний період 

повторної будови, речення якого відрізняються лише кадансами 

(приклад 3.9). 
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Приклад 3.9. 

М. Вериківський. «Комедіанти на контрактовому ярмарку в Дубні. 1774 рік» 

(такти 1–8) 

 

Якщо для крайніх частин характерна пластична мелодія та м’який 

супровід, то особливістю середнього розділу (11 тактів) є його фанфарність, 

що нагадує колорит музики духових інструментів епохи Середньовіччя. 

Реприза твору є майже точною, відмінний лише її каданс. Кода являє собою 

три двотактові ланки низхідної секвенції з подальшим пасажем та 

завершальними акордами. Композиційна структура твору відображена у 

таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7. 

Структура п’єси «Комедіанти на контрактовому ярмарку в Дубні» 

Основна тема Середній розділ Реприза Кода 

8 тактів 11 тактів 8 тактів 9 тактів 

Звукоряд «Комедіантів» розширений до семиступеневої діатоніки з 

тональним центром «С», який виявляє себе у зміненому кадансі репризи 

(т. 27) та в останніх тактах твору. Експозиційний розділ завершується у 

паралельному а-moll, а в середньому відбувається своєрідне «змагання» 

тональностей F та G, тобто субдомінанти та домінанти. Загалом гармонічна 

мова п’єси різноманітніша за дві попередні. Для неї є характерними 

поєднання простих акордів (зокрема такти 9–10), що в підсумку приводить до 

появи гострих, терпких співзвуч, які утворюються через імпресіоністичну гру 

головних тризвуків та їх обернень, надаючи гармонії свіжості (приклад 3.10). 
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Приклад 3.10. 

М. Вериківський. «Комедіанти на контрактовому ярмарку в Дубні. 1774 рік» 

(такти 9–12) 

 

Незважаючи на класичну тричастинну логіку формоутворення цей 

номер сюїти має дух архаїчності у коротких моторних поспівках, які 

передають колективні рухи, дії. 

У четвертій п’єсі – «На Свитязькому озері», як і у номері «Вечір в 

Авратинських горах», домінує пейзажність (приклад 3.11). 

Приклад 3.11 

М. Вериківський. «На Свитязькому озері» (такти 1–5) 

 

Цей номер сюїти має тричастинну форму з серединою розвиваючого 

типу (характерні секвенційний розвиток, гармонічна та структурна 

нестійкість) та скороченою репризою (з експозиційного розділу використане 

лише друге речення квадратного періоду). 

Широка кантиленна мелодія та однотипна для всього твору фактура – 

широко розкладені прості тризвучні та септакордові (тт. 14–15) співзвуччя 

зближують п’єсу з жанром фортепіанного ноктюрну. Структуру п’єси 

відображено у таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8. 

М. Вериківський. «На Свитязькому озері». Структура 

Вступ Основний розділ Кода 

1 такт 

Основна тема Середній розділ Реприза 

4 такти 4+4 такти 8 тактів 4 такти 

Усього 20 тактів 

Остання п’єса – «Весняні ігрища біля Дівочого озера перед облогою 

Батиєм Кременецької фортеці 1240 року» – яскравий фінал усього циклу, 

насичений архаїчною танцювальною стихією. За образною характеристикою 

О. Вериківської, яка вперше виконала сюїту «Волинські акварелі» ще за 

життя автора, «останній номер циклу – шалені, напористі і бешкетні танці 

дівчат» [31, с. 16]. 

Форма п’єси порівняно з попередніми номерами є найскладнішою. 

Вона має повільну інтродукцію, яка поєднується зі складною тричастинністю, 

що у свою чергу наближається до рондо (триразове повернення основної теми 

у швидкому русі) та водночас має риси варіаційності (зміна регістрів та 

фактури у її викладі). 

Перші вісім тактів твору (Sostenuto, інтродукція) є тематичним 

інваріантом твору, що окреслює його ладову основу – трихордову поспівку 

е – g – a (приклад 3.12). 

Приклад 3.12. 

М. Вериківський. «Весняні ігрища біля Дівочого озера перед облогою Батиєм 

Кременецької фортеці. 1240 рік» (такти 1–8) 

 

Перший десятитакт Presto (8+2) є вступним розділом, що передує 

16-тактовій експозиції власне архаїчних жіночого (восьмитакт, тема у 
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високому, а супровід у низькому регістрі) та чоловічого (восьмитакт, тема і 

супровід міняються регістрами) танців, побудованих на інтонаціях 

трихордової поспівки. Наступний шістнадцятитакт (8+8) є контрастною 

серединою, після якої ще раз повторюється вступний розділ (без 

двотактового доповнення). 

Далі звучить скорочена реприза основного матеріалу – перший 

восьмитакт експозиції, поданий у дещо видозміненому вигляді (мелодичний 

голос посилюється акордовою складовою). З такту 67 розпочинається кода – 

шалена загальна пляска marcatissimo, що нагадує фортепіанну токату, у якій 

панує архаїчна танцювальність, вибудована на гострій ритміці та закличних 

веснянкових інтонаціях. Така побудова музичного матеріалу, заснована на 

засадах повторності, постійного принципу обертання трихордових поспівок, 

асоціюється із прадавніми етичними та космологічними уявленнями наших 

предків, пов’язаних із ритуальними обрядами. 

Структура п’єси представлена у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9. 

М. Вериківський. «Весняні ігрища біля Дівочого озера перед облогою Батиєм 

Кременецької фортеці 1240 року». Структура 

Інтродукція Вступ 
Експозиція 

танців 

Середній 

розділ 
Вступ Реприза Кода 

8 тактів 
8+2 такт

и 
8+8 тактів 8+8 тактів 8 тактів 8 тактів 8+4+8 тактів 

Усього 86 тактів  

Усі п’ять творів циклу «Волинські акварелі» написано у білоклавішній 

діатоніці. У послідовності частин сюїти можна простежити певний 

тональний план (таблиця 3.10). 

Таблиця 3.10. 

Аналіз тонального плану циклу «Волинські акварелі» 

Перша частина 
Друга 

частина 

Третя 

частина 

Четверта 

частина 
П’ята частина 

d-moll 

(дорійський нахил) 
C-dur C-dur C-dur 

e-moll 

(фригійський нахил) 



173 

Художня образність замальовок, їх поетичність та яскрава картинність 

зближують «Волинські акварелі» М. Вериківського з рисами музичного 

імпресіонізму, у головного «законодавця» якого – К. Дебюссі є романс 

«Акварелі». 

У драматургії циклу оригінально поєднані архаїчна споглядальність 

«пейзажних» п’єс, портретна характерність ярмаркових комедіантів та 

яскраво дієва, запальна динаміка останнього номера. Водночас цей твір – 

один із яскравих прикладів «краєзнавчого» вектора парадигми національно-

історичної тематики. 

Сюїта М. Вериківського набула значної популярності серед виконавців 

та слухачів. Професор Ю. Вахраньов, укладач збірки вітчизняних фортепіанних 

творів, до якої увійшов і цикл Вериківського, цілком слушно назвав 

«Волинські акварелі» «перлиною української фортепіанної музики» [30, с. 30]. 

Отже, своєрідність звертання М. Вериківського до нових принципів 

логіки тональної побудови викликає до життя архаїчні пласти мелодики, які, 

своєю чергою, розширюють зміст творів і дають змогу органічно передавати 

історичні образи. В умовах лаконічності мелодичного матеріалу та 

формоутворення композитор використовує колористичні співзвучності, 

характерні ритмічні моделі, фактурні оновлення, що дозволяє створити 

картини історичного минулого. 

3.3. Фортепіанний концерт у творчості Михайла Вериківського: 

специфіка прочитання жанру 

Завершальна частина третього розділу дисертаційної праці присвячено 

розгляду концерту М. Вериківського для фортепіано з оркестром. Робота над 

ним проходила у кількох напрямах. Нашим завданням було повноцінне 

повернення сучасній українській музичній культурі раніше невідомого твору 

вітчизняного класика ХХ століття. 

30 березня 2011 року у кімнаті-музеї митця Київської школи мистецтв 

№2 імені М.І. Вериківського відбулася прем’єра клавіру концерту для 
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фортепіано з оркестром (соло – А. Усова, партія оркестру – Л. Гудович). Як 

зазначає в рецензії на це виконання О. Галузевська, «музей цього відомого 

композитора, диригента, музично-громадського діяча, педагога ледве вмістив 

усіх бажаючих бути присутніми на світовій прем’єрі його концерту… 

Музика вразила своєю глибиною, органічним поєднанням лістівсько-

рахманіновських традицій із українською пісенною тематикою» [53, с. 10]. 

Це виконання стало важливою, однак не остаточною віхою у поверненні 

твору до глядача – нею мало б стати оркестрова прем’єра концерту. 

Основними етапами дослідження концерту стали такі: 

– вивчення першоджерела – авторського рукопису клавіру твору, 

здійснення передбачених автором необхідних вставок; 

– визначення місця та значення твору у загальному контексті 

мистецької спадщини композитора; 

– безпосередній аналіз концерту; 

– оркестрування концерту за наявним клавіром. 

За списком творів М. Вериківського, складеним Н. Шуровою, концерт 

датовано 1950-м роком, тобто хронологічно належить до останнього, 

післявоєнного періоду творчості композитора [327, с. 47]. 

Як констатувала О. Немкович, «упродовж 1941–1958 рр. українські 

композитори створили близько 50 інструментальних концертів, переважно 

фортепіанних і скрипкових <…> Ситуація щодо розвитку 

інструментального концерту в зазначений період була неоднозначною. Це 

обумовлювалося, зокрема, відносною новизною жанру інструментального 

концерту для української музики (порівняно, скажімо, до багатьох видів і  

форм вокальної сольної і хорової музики) <…> Мали місце і штучні 

обмеження щодо осягнення поняття національної специфічності, розкриття  

її лише як «форми» соціалістичного змісту» [213, с. 279–280]. 

Отже, межа 1940–1950 рр. була дуже непростим часом для діяльності 

музичної спільноти, коли, зокрема, відображення національного минулого 
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як однієї зі сфер духовного досвіду українського народу визнавалося 

неактуальним для радянських композиторів. 

За спогадами О. Вериківської, «1950-го року М. І. Вериківський 

розпочав роботу над концертом для фортепіано з оркестром. У 

домашньому архіві зберігається чернетка, зроблена олівцем (клавір). Але 

чому робота не була завершеною – невідомо» [29, с. 35]. Виявлення цього 

рукопису, його ретельне вивчення, редакція та комп’ютерний набір, 

здійснення намічених автором трьох вставок стали першим етапом 

відродження концерту (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. М. Вериківський. Концерт для фортепіано з оркестром. Автограф 
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Мета другого етапу опрацювання Концерту для фортепіано з 

оркестром М. Вериківського – визначити місце твору у загальному контексті 

мистецької спадщини композитора та його художнього потенціалу для 

сьогодення. 

На наш погляд, звернення до концертного жанру для М. Вериківського 

є винятковим. Концерт, у якому відсутнє програмне уточнення задуму, 

залишився єдиним прикладом такого звернення. Інструментальне мислення 

композитора, як це було доведено у попередніх розділах (сюїта «Веснянки», 

поема «Петро Конашевич-Сагайдачний», цикл «Волинські акварелі»), 

зазвичай характеризується певною програмною конкретизацією задуму, яка 

загалом (за відомими розглянутими винятками) мала підкреслено 

національно-історичний характер. 

Проте необхідно зазначити, що у цей же період загальною тенденцією 

розвитку радянської культури був перехід від програмної до непрограмної 

музики. Ця тенденція була пов’язана з особливостями соціально-

психологічної атмосфери, яка відображена в багатьох відомих тогочасних 

документальних матеріалах (1948–1953). Програмні конкретизації задумів – 

якщо вони виходили за межі офіційно заохочуваних – ставали для 

композиторів небезпечними. 

Ось характерна цитата з відомого виступу А. Жданова на нараді 

радянських композиторів: «Абсолютно очевидно, що програмної музики 

стало менше або її майже зовсім немає. Діло дійшло до того, що зміст 

випущеного в світ музичного твору доводиться пояснювати вже після його 

появи» [94, с. 20]. Жданов констатує, що композитори відмовляються від 

програмності. Причини такої відмови зрозумілі – непрограмну 

інструментальну музику через множинність її інтерпретацій було значно 

складніше звинуватити в нелояльності. 

У наведених міркуваннях криється відповідь на питання певної 

відокремленості фортепіанного концерту від усієї творчої спадщини 

М. Вериківського. У музиці цього твору композитор, на наш погляд, 
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намагався знайти непрограмне (відповідно – завуальоване) продовження 

розвитку змістовно-образної сфери, яка найбільше відповідала його творчим 

прагненням і віддзеркалювала буття парадигми національно-історичної 

тематики. У цьому і полягає унікальність концерту в загальному контексті 

мистецької спадщини композитора. 

У музиці цього твору композитор намагався знайти непрограмне 

(відповідно – завуальоване) продовження розвитку тієї змістовно-образної 

сфери, яка найбільше відповідала його творчим прагненням та яка 

окреслювалася парадигмою національно-історичної тематики. 

У процесі дослідження звернемо увагу на ще одну особливість. Можна 

припустити, що початковий авторський задум передбачав створення 

циклічної форми. Про це опосередковано свідчить авторська ремарка – 

«І частина», зроблена рукою митця на автографі концерту. Але твір 

залишився одночастинним. Як і чому коригувався творчий задум 

композитора? У цьому випадку можливі два принципово різні варіанти: 

– концерт просто залишився незакінченим через зовнішні обставини. 

Композитор мав намір створити другу і третю частини, але життєві колізії 

цьому перешкодили; 

– початковий задум М. Вериківського у ході роботи над концертом 

зазнав трансформації. Композитор вирішив відмовитися від циклічності на 

користь створення розгорнутої одночастинної форми. 

Остаточної відповіді на це питання немає. Є певні аргументи на 

користь обох варіантів. Якщо музичний матеріал розглядати лише в межах 

сонатного allegro, то продовження у вигляді наступних частин є логічним. 

Якщо ж спробувати сонатну форму поєднати з прихованою циклічністю, то 

твір може сприйматися як цілком завершений, що не потребує будь-якого 

подальшого продовження. У будь-якому із представлених варіантів концерт є 

фундаментальним, масштабним творчим задумом М. Вериківського, що має 

своїм корінням єдине споріднене переживання досвіду національного буття, 

в якому поєднується індивідуальне та всезагальне 
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Мета третього етапу опрацювання Концерту для фортепіано з 

оркестром М. Вериківського – проаналізувати твіру в аспекті парадигми 

національно-історичної тематики. 

Твір написаний у сонатній формі, завершені та відокремлені розділи 

якої набувають монументального звучання. Обсяг клавіру нараховує 

706 тактів. Основна тональність – до мінор, зі зміною в кінці на однойменний 

мажор, що символізує художньо-семантичне просвітлення, ствердження надії 

після драматичних колізій розвитку (таблиця 3.11). 

Таблиця 3.11. 

М. Вериківський. Концерт для фортепіано з оркестром. 

Структура сонатного allegro 

Вступ Експозиція Розробка Реприза Каденція Кода 

15 тактів 293 такти 157 тактів 96 тактів 77 тактів 68 тактів 

 Г. п. Сп. п. П. п. З. п.  Г. п. П. п. З. п   

 94 49 117 33  36 24 36   

В експозиційному розділі відбувається показ основних образних сфер у 

їх співставленні (теми головної та побічної партій) та варіантно-варіаційному 

розвитку. Гостро-конфліктного зіткнення між провідними темами немає. Ця 

риса загалом притаманна симфонічним творам Вериківського: «їм мало 

властивий конфліктний драматизм з напруженими зіткненнями» [101, с. 64]. 

Проте розвиток тематизму, особливо головної партії набуває динамічного та 

напруженого характеру. 

У розробці виявляються динамічні якості тем та стверджується 

інтонаційно-образний пріоритет головної партії. Вона поступово наближує 

інші теми до рівня свого драматичного напруження, зростання якого 

приводить до головної кульмінації концерту. Кульмінація збігається з 

початком репризи. Після значно скороченої репризи вводиться ефектна 

віртуозна каденція, що виконує функцію другої розробки. Далі 

М. Вериківський спрямовує колізії розвитку до завершального розділу форми 

– коди. У першій її фазі відбувається остаточне ствердження провідного 

образу концерту. Цьому ствердженню підпорядковується весь тематизм, що 



179 

втрачає риси контрастності. У другій, завершальній фазі коди драматичні 

колізії приходять до гармонічного життєствердного узгодження, 

підкресленого ствердженням однойменного мажорного ладу. 

Основним завданням лаконічного вступного розділу (Allegro moderato) 

є інтонаційна підготовка тематизму головної партії. Розпочинається він 

висхідною терцієвою поспівкою від І до ІІІ ступеня, яка має дуже важливе 

значення для подальшого мотивного розвитку. Також у вступі вперше 

з’являється висхідна кварта (тт. 5–6), і трихордові інтонації (тт. 7–8), які 

складатимуть інтонаційну основу як головної, так і побічної партій. 

Трихордові звороти теми концерту є типовими для народно-пісенної 

творчості: «поширені трихордні мелодичні поспівки підготовляють ґрунт для 

секундо-терцієвого зв’язку акордів, який поряд із суміжністю є так само дуже 

характерним явищем в українській народній гармонії» [101, с. 22]. Останні 

такти вступу є предиктом перед початком головної теми. Вона, як і 

лаконічний вступний розділ концерту, змальовує провідну образно-

інтонаційну сферу твору – національно-героїчну. Це підкреслено швидким 

темпом, гучною динамікою, вибором тональності до-мінор – як тональності 

традиційно напружено-драматичної, лапідарністю висловлювання та 

народно-пісенними інтонаціями. Композитор не цитує оригінальних 

народних наспівів, але тема головної партії наповнена народним мелосом. Її 

характер насамперед визначається пружним, стрімким, гостро ритмізованим 

рухом мелодії та підголосків. 

Національно-героїчна образність головної теми концерту, насамперед її 

мотивного імпульсу – трихордової поспівки є контекстним виявом парадигми 

національно-історичної тематики. 

Головна партія загалом має тричастинну репризну структуру із 

завершальним розділом. Тема, перше проведення якої доручено оркестру, 

нараховує 18 тактів та має три структурних утворення по шість тактів кожне. 

Тонально тема є замкненою, третє її речення є фактурно варійованим 
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варіантом другого. Початкова терцієва поспівка звучить у різних ритмічних 

рисунках – як у мелодії, так і в контрапункті. 

Далі відбувається низхідний поступеневий рух від ІІІ до ІV ступеня з 

використанням VІІ натурального ступеня. Цей низхідний рух 

урівноважується закличним висхідним квартовим мотивом від ІV до 

VІІ натурального ступеня. Загострюючи на цьому увагу, композитор 

проводить низхідний рух та квартовий мотив тричі підряд. 

Інтонаційним зерном другого структурного утворення теми є 

трихордовість. Якщо перше речення теми відзначається опорою на 

плагальність, то одразу з початком другого у гармонії з’являється 

VІІ гармонічний щабель, супровід хроматизується. Через два такти у темі 

вперше на сильній долі такту використовується домінанта, що загострює 

ладові тяжіння. Кінець другого речення повертає нас до тоніки. Останній же 

шеститакт відрізняється лише фактурним варіюванням і в інтонаційний та 

ладово-гармонічний розвиток нічого нового не вносить. 

У розвиваючому розділі головної партії (тт. 34–56) провідну роль 

відіграє терцова поспівка. Вона контрастує з низхідними секундовими 

інтонаціями, які пізніше отримають розвиток у сполучній партії. Друге 

проведення теми з фактурними змінами (тт. 57–74) доручене солісту. У 

завершальному розділі головної партії поряд з терцовою поспівкою важливе 

значення мають (тт. 91–92) трихордові інтонації другого речення теми. 

Зі 110-го такту (Meno mosso) розпочинається сполучна партія. Вона має 

більш стриманий характер. Інтонаційно партія є несамостійною, її звороти 

походять від інтонацій головної партії – як теми, так і середнього розділу. 

Драматургічна функція сполучної партії – тональна підготовка побічної 

партії. 

Побічна партія має тричастинну будову з дуже розгорненою другою 

частиною. Тема побічної партії (Andante, т. 159, тональність – мі-бемоль 

мажор) доручена спочатку фортепіано, а потім – оркестру. За обсягом вона 

нараховує 12 тактів – два речення по шість тактів. 
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Тема вносить у розвиток значний образний контраст. Вона теж має 

народно-пісенну основу, але не активно-драматичну, як головна партія, а 

кантиленно-розспівну. Національне начало в ній зміщене у бік художнього-

ліричного, романтизованого світовідчуття. 

Розпочинається мелодія висхідною квартою. Як і для головної теми, 

для неї є характерними трихордові інтонації. Також їй властиві діатонічність, 

врівноваженість, невеликий діапазон, поступеневий рух. Остання особливість 

якраз є типовою. 

Як зазначає В. Золочевський, «українській народній мелодиці якраз 

притаманний плавний пощабельний рух, особливо згори вниз» [101, с. 20]. 

Після подвійного проведення теми знову розпочинається інтенсивний 

розвиток, наростає напруження. Середній розділ партії має кілька фаз 

розвитку. У першій фазі з’являється нова тема, яка значно пізніше отримає 

провідну роль у каденції. Вона поєднується з квартовою інтонацією в 

басовому голосі. Далі у розвиток вводяться мотиви сполучної партії, потім – 

вторгнення тематизму головної партії, що значно драматизує музику. Останні 

такти розділу утворюють предикт до оркестрової репризи теми (тт. 264–275). 

Завершальна партія (тт. 276–308) побудована на видозмінених 

інтонаціях теми побічної партії. Як і сполучна партія, вона також інтонаційно 

несамостійна. Її основне завдання – остаточне закріплення багатократним 

кадансуванням тональності мі-бемоль мажор, якою завершується 

експозиційний розділ концерту. Структура розробки чітко розпадається на 

три хвилі розвитку, які є ніби ступенями у сходженні до генеральної 

кульмінації на початку репризи. Через усі три хвилі проходить суцільна лінія 

послідовних тематичних перетворень, зростає динамічне напруження. Перша 

оркестрова хвиля (тт. 309–355) побудована насамперед на інтонаціях 

сполучної партії, яка поступово драматизується, чому сприяють і вкраплення 

зворотів теми головної партії – терцієвої поспівки, які подані у вигляді 

оркестрових перегуків. Композитор ніби стягує провідний тематичний 

матеріал, зближує різні мотиви, надаючи їм переосмисленого характеру. Це 
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сприяє лінії безперервного динамічного наростання, чому відповідає і 

поступове прискорення темпу. На піку розвитку першої хвилі вступає 

фортепіано, яке завершує її ефектним віртуозним martellato (тт. 344–351). 

Другу хвилю розробки (тт. 356–387) також розпочинає тема сполучної 

партії, подана у збільшенні, але на цей раз у соліста. На кульмінації другої 

хвилі в оркестрі проходять інтонації побічної партії (тт. 384–387), які подані 

у трансформованому героїзовано-піднесеному вигляді, що зумовлене 

впливом теми головної партії. 

Третя хвиля розробки найбільш розгорнута. У своїй першій фазі 

(тт. 388–416) вона повторює розвиток другої хвилі. Наступна фаза включає 

подальше нагнітання напруження (тт. 417–442) та його тимчасовий спад. 

Останні такти розробки виконують функцію предикту перед кульмінацією 

концерту, яка традиційно збігається з початком репризи. Саме тут 

драматичний потенціал досягає максимуму свого розвитку. 

Реприза концерту є значно скороченою у порівнянні з експозицією 

(всього 96 тактів проти майже 300 тактів). Тема головної партії проводиться 

в основній тональності у вигляді другого експозиційного проведення, тобто у 

сольній партії та в октавному подвоєнні. Сполучної партії у репризі немає. 

Тема побічної партії проводиться двічі – традиційно в однойменному 

мажорі. Перше проведення збігається з експозиційним – фортепіано соло. 

Для другого оркестрового проведення композитор обирає варіант теми на 

фоні фортепіанних фігурацій. 

Значно скороченою є і завершальна партія завершується переходом до 

каденції (тт. 549–561). Важливе драматургічне наповнення у цьому переході 

мають два такти (тт. 557 та 561), в яких композитор поставив цілі паузи. 

Каденція виконує роль другої розробки. Її початок побудований на 

інтонаціях сполучної партії. У ході подальшого розвитку особливої ваги 

набуває тема розвиваючого розділу побічної партії. М. Вериківський 

застосовує прийом її послідовного проведення двічі підряд – з підвищенням 

на півтон, що значно посилює гостроту сприйняття. 
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Останнім розділом форми є кода (тт. 639–706). Вона виконує важливу 

синтезуючу функцію. У ній остаточно стверджується інтонаційно-образне 

зближення провідного тематизму концерту – мотивів головної та побічної 

тем, тенденція до якого намічалася іще у розробці. З 670-го такту у музиці 

відбувається образно-емоційний злам, тематизм світлішає, закріплюється 

тональність до-мажор. 

Образна система концерту, його поетична цілісність має своїм 

підґрунтям вияв глибоко національної природи твору у взаємодії героїчної та 

ліричної її сторін. 

У дисертації розглянуто композицію та особливості тематизму 

концерту з точки зору аналізу сонатного allegro – класичної першої частини. 

Але зараз спробуємо повернутися до думки про те, що М. Вериківський міг 

змінити задум композиції на користь одночастинної. Масштабність розділів 

твору, а також їх чітка завершеність та відокремленість дозволяє говорити 

про приховану циклічність, а саме про чотиричастинність. 

Перша частину цього циклу має вступ, головну та сполучну партії. 

Остання в цьому випадку виконує функцію побічної партії. 

Другу частину утворює побічна та завершальна партії. Побічна партія 

має тричастинну будову, розгорнутий середній розділ якої фактично є тріо. 

Завершує частину невелика за обсягом завершальна партія. 

Третя частину – яка виконує функцію скерцо – це розробка. 

Четверту частину – фінал – утворюють реприза, каденція і кода. Каденція 

традиційно вводиться перед репризою, але у цього разу – після неї. Кода, яка 

побудована на матеріалі головної партії, виконує функцію «внутрішньої» 

репризи четвертої частини та водночас завершує весь цикл остаточним 

ствердженням провідного тематичного матеріалу (таблиця 3.12). 
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Таблиця 3.12. 

М. Вериківський. Концерт для фортепіано з оркестром. Структура фіналу 

Перша частина Друга частина Третя частина Четверта частина 

158 тактів 150 тактів 157 тактів 241 такт 

Функція 

сонатного allegro 

Функція 

повільної частина 
Функція скерцо Функція фіналу 

Вступ, г. п., сп. п. П. п., з. п. Розробка 
Реприза, каденція, 

кода 

Питання про те, чи мав композитор намір продовжити написання інших 

частин концерту, чи зрештою схилився до розгорнутої одночастинності з 

прихованою циклічністю, наразі залишається дискусійним. З певністю можна 

стверджувати лише таке: концерт може бути й цілком самостійним та 

самодостатнім музичним твором, що належить до парадигми національно-

історичної тематики. Загалом він являє собою синтез західноєвропейських 

класико-романтичних традицій (сонатність, часта змінність виражальних 

засобів – особливо темпів, введення сольної каденції) з українською 

народною пісенністю. 

Оскільки М. Вериківський не оркестрував твір, то це й стало метою 

четвертого етапу роботи над концертом, логічним її завершенням. 

Фортепіанний концерт оркестровано для великого симфонічного оркестру, 

його повний склад є таким: 

Группа Di legno: 

2 Flauti –2 Oboi – 2 Clarinetti in B –Clarinetto basso – 2 Fagotti 

Группа Di ottone: 

2 Corni in F –2 Trombe in B – 2 Tromboni –Tuba 

Группа A percusssone: 

Timpani – Triangolo –Vibrafono –Tamburo militare – Gran cassa 

Группа Archi: 

Violini I –Violini II –Viole –Violoncelli – Contrabassi 
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Загалом в оркестровці переважають струнні та дерев’яні духові 

інструменти, повний склад мідних духових та ударних інструментів 

з’являється в туттійних епізодах. Для колористичного підкреслення деяких 

мелодичних ліній використано вібрафон. 

Вступ концерту в партії оркестру одразу розпочинається з 

найважливішої в інтонаційному відношенні поспівки, дорученої низьким 

струнним інструментам. Провідне завдання вступу – підготовка головної 

партії концерту. Предиктові інтонації на тлі напруженої домінантової 

гармонії у фортепіано підкреслені трьома короткими сфорцандо оркестру на 

сильних долях 9-го, 13-го і 15-го тактів. 

Основний виклад теми головної партії з її активною моторикою у 

першому проведенні доручено кларнету, флейті, на завершальному відтинку – 

першим та другим скрипкам (тт. 16–33). Після перекличок фортепіано та 

оркестру у розвиваючому розділі головної партії друге проведення теми 

передано солісту, в оркестрі в її супроводі вперше використано весь склад 

інструментів, включно з низькими мідними. Однак загалом до настання 

генеральної кульмінації концерту оркестрове tutti застосоване лише у 

нетривалих епізодах, переважає більш камерний оркестровий виклад. 

Ліричну за характером тему побічної партії у першому проведенні навпаки 

доручено фортепіано соло, що звучить без оркестрового супроводу (тт. 159–170). 

Одразу після цього її проводять перші та другі скрипки в октавному подвоєнні – 

тепер без супроводу соліста. У середньому розділі побічної партії звучить 

важлива у драматургічному відношенні тема, проведення якої доручено трубі – 

на її інтонаціях потім розвиватиметься каденція соліста. У завершальному розділі 

побічної партії (тт. 264–275) тему знову проводять перші та другі скрипки, однак 

цього разу її супроводжує фігураційний акомпанемент фортепіано, що 

підкреслює ліричний характер теми. 

У розробці оркестр бере активну участь в усіх трьох хвилях розвитку. 

Розпочинається розробка перекличками дерев’яних духових та струнних 

інструментів. Наростання драматургічної напруження закінчується місцевою 
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кульмінацією (тт. 342–343) і подальшим martellato соліста. Друга хвиля 

розробки, у якій оркестр спочатку супроводжує соліста, також завершується 

туттійним оркестровим епізодом (тт. 384–387). 

Третя хвиля розробки завершується генеральною кульмінацією концерту, 

яка збігається з початком репризи сонатного алегро. Настання кульмінації 

готує предикт (тт. 443–465) за спільної участі соліста і оркестру, у ході якого 

наростання звучності відбувається як динамічно, так і через збільшення 

кількості інструментів оркестру, поступово досягаючи повнозвучного 

оркестрового tutti та fortissimo. Проведення в репризі теми головної партії у 

спільному звучанні струнних, дерев’яних духових інструментів та вібрафона 

з квартовими «вкрапленнями» труби є найбільш масштабним. 

Тема побічної партії, як і в експозиції, спершу проходить у фортепіано 

соло без супроводу (тт. 502–513), а потім – у м’якому звучанні перших та 

других скрипок (тт. 514–525). Такти 549–556 є оркестровим переходом до 

каденції соліста (тт. 562–638) – від досить різких «вигуків» мідних духових 

інструментів до поступового «завмирання» звучності на піано. 

Після розгорнутої каденції настає кода – завершальний розділ 

концерту, що розпочинається черговим ствердженням трихордової поспівки 

в унісоні флейт та гобоїв. У коді відбувається завершення драматургічних 

ліній концерту, досягається змістовна гармонія у взаємодії оркестру та 

соліста, що підкреслено ствердженням мажорного ладу та останнім 

оркестровим tutti, що урочисто завершує фортепіанний концерт. 

Отже, концерт для фортепіано з оркестром М. Вериківського є, 

безперечно, одним із найцікавіших зразків концертного жанру у вітчизняній 

класичній музиці XX століття. Через несприятливі суспільні обставини 

концерт не став одразу відомим для слухача, його прем’єра відбулася лише 

2011 року. Твір потребує подальших мистецтвознавчих досліджень та 

знаходження належного місця у репертуарі провідних українських 

симфонічних оркестрів. Висловимо сподівання на позитивний розвиток подій 

у цьому напрямі. 
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Висновки до третього розділу 

У третьому розділі дисертаційного дослідження розглянута хорова 

фантазія «Гайдамаки», програмний цикл фортепіанних п’єс «Волинські 

акварелі» та концерт для фортепіано з оркестром. Ці твори, зважаючи на 

провідне загальне значення у творчості митця, за своїми особливостями 

уособлюють собою різні: 

– Періоди життя та творчості («Гайдамаки» (1919) – початок другого; 

«Волинські акварелі (1943) – третій; фортепіанний концерт (1950) – 

четвертий. 

– Внутрішні напрями національно-історичної тематики композитора – 

краєзнавчо-етнографічний «волинський», напрям авторської музичної 

шевченкіани та музично-інструментальний напрям у найбільш «чистому 

вигляді». 

– Музичні жанри, форми та засоби виразності, зокрема вокальну та 

інструментальну стихію, концертність та камерність, мініатюру та крупну 

форму. 

– Способи фіксації музичного змісту – наявність словесного тексту, 

наявність програмного уточнення в інструментальному творі та 

непрограмний музичний задум. Однак попри всі різні риси зазначені музичні 

твори (як і інші композиції митця) мають багато спільного, що поєднує їх хоч 

і не в єдине ціле, але дає змогу аргументовано розглядати як єдину 

семантичну площину. Цю площину утворює історизм творчого мислення 

М. Вериківського, уособлений парадигмою національно-історичної тематики. 

Тож твори органічно входять до «певної множини більш або менш 

контрастних явищ, об’єднаних спільними властивостями і відношеннями», 

будучи яскравими репрезентантами цієї множини. 

Якщо хорова фантазія «Гайдамаки», у багатьох розуміннях є для 

М. Вериківського творчим початком, то «Волинські акварелі», а особливо 

фортепіанний концерт у відповідних творчих сегментах є творами 

кульмінаційними, у них відчувається зріла професійна майстерність 
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композитора. Проте через причини, незалежні від волі автора – більшою 

мірою це стосується фортепіанного концерту, меншою – «Волинських 

акварелей» у музичному мистецтві ХХ століття твори композитора не 

знайшли глядацького та виконавського визнання, рівнозначного їх художній 

вартості. 

У світлі загальної переоцінки мистецького значення творчої спадщини 

М. Вериківського сучасна українська музична культура ХХІ століття має 

поглянути на неї в іншому ракурсі, давши належну оцінку її національно-

патріотичному, культурно-естетичному та духовному потенціалу та 

продовжити виконавське життя творів – особливо фортепіанного концерту – 

у сучасному мистецькому світі. 
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ВИСНОВКИ  

Творча спадщина Михайла Вериківського нерозривно пов’язана з 

музичною культурою України першої половини ХХ століття та її складним 

історичним минулим. Національна історія яскраво відобразилося в усіх 

галузях багатогранної діяльності митця – насамперед у його композиторській 

творчості, а також у педагогічному, публіцистичному, редакторському та 

музично-суспільному її напрямах. У музичних творах М. Вериківського 

глибоко відображено багатовікову історію України, героїчні сторінки її 

минулого, славетні імена національних героїв. 

Саме домінування історичного минулого України, його пріоритетність, 

порівняно з іншими хронологічно-семантичними пластами, визначило 

провідний вектор спрямування творчих пошуків митця – національно-

історичну образність. Саме вона стала ключовою площиною розгляду 

творчого надбання М. Вериківського. 

Виконане дослідження надає підстави для таких висновків: 

1. Висвітлено національно-історичну образність М. Вериківського як 

парадигмальну якість творчого мислення композитора. Надано авторське 

тлумачення поняття парадигми національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського. Зазначено, що музичні твори композитора відповідної 

тематичної спрямованості поєднані певними спільними якостями. Для 

характеристики їхньої спільності адаптовано науковий термін «парадигма», 

що дало змогу розглядати творчу спадщину митця у контексті парадигми 

національно-історичної тематики. Однією з головних ознак є жанрова 

універсальність парадигми, що охоплює жанри від мініатюри до кантати й 

ораторії, від дитячих хорів – до духовної музики, обробок народних пісень. 

Усі три музичні жанри, фундатором яких для української музичної культури 

став М. Вериківський, – перша ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю 

Богуславку», перший балет «Пан Каньовський» (на сюжет історичної пісні 
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«Про Бондарівну») та перша симфонічна сюїта «Веснянки» – є також 

дотичними до національно-історичної тематики. 

2. Простежено еволюцію феномену національно-історичної тематики 

як світоглядного підґрунтя творчості М. Вериківського у площинах 

спадкоємності невичерпного інтонаційного багатства народної пісні (думи, 

історичні пісні) та жанрів європейської і української професійної академічної 

музики (опера, інструментальні, вокально-інструментальні твори). Доведено, 

що в мистецькій творчості М. Вериківський спирався на ґрунтовний 

музичний досвід, сформований його попередниками та старшими 

сучасниками. Здійснено періодизацію творчого шляху композитора, згідно з 

якою окреслено чотири творчі періоди. Основний критерій запропонованої 

періодизації слід сформулювати як певний «індекс-співвідношення» між 

художньо-естетичним ідеалом композитора та реальною можливістю його 

досягнення. Чотири творчі етапи відображають кардинально різний рівень 

такого співвідношення. Найвищого рівня він досягає у 1923–1928 рр., 

протилежного – у 1948–1953 рр. Між цими двома полюсами творчого шляху 

митця і розвивалася парадигма національно-історичної тематики. Провідні 

особливості періодів: 

Перший період (1896–1918) є часом становлення, формування життєвих 

і мистецьких пріоритетів. Несамодостатній у творчому відношенні, він тим 

не менше є надзвичайно важливим щодо виникнення двох головних 

захоплень усього життя М. Вериківського – національної історії та хорового 

виконавства. Співвідношення не досягає максимуму, але постійно зростає. 

Другий період (1919–1930) став часом розквіту таланту композитора. 

Відносно ліберальні роки НЕПу зумовлювали серед іншого й можливість для 

вільного вибору творчих сюжетів, зокрема з історичного минулого України, 

що саме тоді стає головною площиною творчості. Співвідношення досягає 

максимального рівня, період у творчому плані можна вважати 

кульмінаційним. 
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Третій період (1930–1944) життя і творчості є значно складнішим у 

багатьох сферах діяльності. Відносна суспільна толерантність закінчилася, і 

разом із загальними змінами в СРСР на межі 1920–1930-х років з’явилися 

поняття «дожовтневий» та «післяжовтневий», що стали одним із ключових 

показників у визначенні лояльності або нелояльності митців до панівної 

ідеології. Хоча національно-історична образність постійно наявна у творчості 

митця, співвідношення має тенденцію до спаду. 

У третьому та четвертому (1944–1962) періодах життя і творчості 

М. Вериківського з’являється антиномічне протиставлення національно-

історичної та радянської образності. Твори останньої спрямованості – 

зокрема симфонічна панорама «Спортивне свято у Бершаді», Жовтнева і 

Травнева кантати – несуть у собі відчуття штучності, вимушеності, 

невідповідності художньому ідеалу композитора, що, безумовно, перебував у 

площині національно-історичної тематики. Постійна творча увага до неї мала 

наслідком події, кульмінацією яких став 1948 рік, коли М. Вериківського 

звинуватили у «відриві від сучасності» та «споглядальному замилуванні з 

минулого». Співвідношення досягає найнижчого рівня, маючи деяку 

тенденцію до зростання у другій половині 1950-х років. Доведено, що в 

мистецькій спадщині М. Вериківського національно-історична образність 

зберігає своє провідне значення в усіх чотирьох періодах творчості, у 

найголовнішому композитор залишився вірним своїм мистецьким та 

суспільним ідеалам. 

3. Описано жанрово-стильову палітру спадщини М. Вериківського та 

визначено особливості використання принципу програмності як виразника 

парадигми національно-історичної тематики. У дисертації проаналізовано 

основні жанрові сфери творчості композитора, узагальнено жанрову 

репрезентацію втілення національно-історичної тематики. М. Вериківський 

працював у всіх основних музичних жанрових площинах – вокально-хоровій, 

музично-театральній та інструментальній. Музичні твори М. Вериківського 

репрезентують багатожанровість парадигми національно-історичної 
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тематики. Вони охоплюють жанри, які митець уперше презентував в 

українській музичній культурі, – ораторія, симфонічна сюїта, балет. 

Зазначено, що програмність у М. Вериківського, як глибинна 

властивість композиторського мислення, виявляється через різні принципи 

програмних рішень і спрямована на конкретизацію творчого задуму. 

Утілення програмності дало композитору змогу відобразити конкретно-

історичний час та місцевість (наприклад, «Свитязьке озеро» чи «Авратинську 

височину», події 1241 чи 1774 років у фортепіанному циклі «Волинські 

акварелі»), образ видатного історичного діяча (симфонічна поема «Петро 

Конашевич-Сагайдачний»), символічність архаїчної інтонаційності 

(симфонічна сюїта «Веснянки). Національно-історична програмність стає для 

митця засобом активізації у слухача змістовних асоціацій з колективною 

історичною пам’яттю українців. Звернення до програмності радянського 

змісту («Спортивне свято у Бершаді» та ін.) стало одним із проявів намагання 

композитора захиститися від голослівних звинувачень у надмірній увазі до 

історичної образності, викладених у постанові 1948 року. Це цілком 

корелюється з тим, що саме на межі 1940–1950-х років М. Вериківський 

загалом найменше працював у площині національно-історичної образності. 

4. Обґрунтовано значення історико-культурних традицій Волині та 

мистецької аури міста Кременця, що стали головним чинником у виникненні 

зацікавленості композитора національно-історичною тематикою та значною 

мірою вплинули на його творчу і громадянську позицію. Саме у Кременці 

почала складатися творча співдружність Евтерпи та Кліо – тих двох муз, 

«взаємодія» яких у майбутньому стала головною умовою формування 

парадигми національно-історичної тематики творчості Михайла 

Вериківського. У цьому і полягає ключове значення кременецького періоду – 

адже у ньому зародився імпульс того творчого злету, який продемонструвала 

композиторська і суспільна діяльність митця 1920-х років. У творчості 

композитора, таким чином, поступово сформувався потужний, 

багаторівневий краєзнавчо-етнографічний струмінь, що знайшов яскраве 



193 

втілення в різних галузях діяльності М. Вериківського (твори, пов’язані з 

волинським історико-культурним ареалом, авторські концерти митця у 

Кременці, передача композитором та його родиною видань творів 

Кременецькому краєзнавчому музею та ін.). 

5. Проаналізовано хорову фантазію «Гайдамаки», фортепіанний цикл 

«Волинські акварелі» та Концерт для фортепіано з оркестром як приклад 

утілення національно-історичної образності відповідно до різних періодів 

творчості композитора, різних жанрових сфер, різних аспектів парадигми 

національно-історичної тематики. З’ясовано, що хорова фантазія 

«Гайдамаки» – надзвичайно важливий для остаточного самовизначення 

композитора твір, взірець національно-історичної образності. Написаний ще 

у роки навчання, він став у кількох аспектах першим, а саме: початком 

провідної лінії творів, присвячених історії України, початком нового цілком 

самостійного етапу творчості та початком власної музичної шевченкіани 

композитора, яка згодом набула майстерного втілення у різних музичних 

жанрах. 

З’ясовано, що своєрідною «історичною алюзією», проекцією картин 

минулого на сучасні суспільно-історичні події стала яскраво образна 

фортепіанна сюїта «Волинські акварелі». Композитор писав цикл під час 

німецько-радянської війни, знаходячись далеко від України та Волині, але 

думками перебуваючи на своїй малій Батьківщині, згадуючи і відтворюючи 

сторінки її славної історії. Це свідчило про глибоко усвідомлену ідентичність 

із національною історією та культурою України, насамперед із містом 

Кременець та волинським історико-культурним ареалом. Музика 

непрограмного твору М. Вериківського – Концерту для фортепіано з 

оркестром – підтверджує його належність до масиву композицій, об’єднаних 

національно-історичною тематикою, адже в його стилістиці та драматургії 

виразно виявляються прикмети відповідної образності. Опрацювання, 

дослідження та оркестровка фортепіанного концерту автором дисертації є 

поверненням українській музичній культурі раніше невідомого твору 
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композитора, що стало одним із практичних здобутків наукового 

дослідження. Клавір концерту вперше презентовано на сторінках цієї роботи 

як нотний додаток, а оркестровку здійснено для подальшого концертного 

життя твору. 

Доведено, що творчість Михайла Івановича Вериківського, передусім 

його твори національно-історичної образності, є величезним мистецьким 

надбанням вітчизняної національної культури. Вона потребує подальших 

ґрунтовних досліджень у різних аспектах мистецтвознавства, враховуючи 

наукову продуктивність парадигми національно-історичної тематики 

творчості М. Вериківського. 

У дисертації не охоплено всього кола актуальних питань, пов’язаних із 

творчою спадщиною композитора. Заявлена тема має широкі можливості для 

подальшого наукового осмислення й розробки. 
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ДОДАТКИ  

ДОДАТОК А 

ТВОРИ МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО НА СЛОВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

№ Назва твору Уточнення 

1. «Сотник» власне лібрето, 1939 р. 

2. «Наймичка» 
лібрето у співавторстві 

з К. Герасименком, 1943 р. 

3. 
Фантазія для солістів, хору і фортепіано 

«Гайдамаки» 
власне лібрето, 1919 р. 

4. Літературно-музична композиція «Кавказ» 1938 р. 

5. 
Поема для баса та симфонічного оркестру 

«Чернець» 
1942 р. 

6. Хор «Світе ясний» 1938–1939р.  

7. Хор «Ой, гоп таки так» 1960 р. 

8. Хорова обробка народної пісні «Думи мої» 
1939р., друга редакція – для голосу 

з фортепіано, 1944 р. 

9. Обробка мелодії Г. Гладкого «Заповіт»  1939 

10. 
Редакція та оркестровка сюїти з опери 

М. Аркаса «Катерина» 
1934 р. 

11. 
Оркестровка опери Г . Козаченка «Пан 

сотник» 
1958 р., за поемою «Сотник 

12. Музика до кінофільму «Назар Стодоля Українфільм, Одеса, 1937 р. 

ДОДАТОК Б 

МИХАЙЛО ВЕРИКІВСЬКИЙ. ЛІБРЕТО ХОРОВОЇ ФАНТАЗІЇ «ГАЙДАМАКИ» 

(друкується зі збереженням орфографії оригіналу) 

Сини мої, гайдамаки 
Світ широкий, воля 
Ідіть, сини, погуляйте 
Пошукайте долі! 
Сини мої! орли мої! 
Летіть в Україну! 
Хоч і лихо зострінетьця 
Так не на чужині 
Там найдеться душа щира 
Не дасть погибати 
А тут… а тут… Ах! 
Тяжко, тяжко, діти 
Тяжко погибати! 
Повалили гайдамаки аж стогне 
діброва… 
Де проїдуть не милують 
Нігде ні одного. 
Як же стануть спочивати 
В зеленій діброві 

Пісні, регіт, чарка кріпка 
Все в них наготові 
А танцюють земля гнеться 
Літом під лісочком 
Ще й по струнам кобзар вдаре 
І добре ушкваре, добре ушкваре. 
На городі пустирнак, пустирнак 
Чи я ж тобі не козак, не козак 
Чи я ж тебе не люблю, не люблю 
Чи я ж тобі черевичків не куплю? 
Куплю, куплю чорнобрива 
Куплю, куплю того дива! 
Буду, серце, ходить, 
Буду, серце, любить! 
Ой, гоп-гопака! 
Полюбила козака, 
Та рудого, та сліпого, 
Лиха доля така 
Іди ж, доле, за журбою, 
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А ти, старий, за водою, 
А я – так до шінку. 
Вип’ю чарку, вип’ю другу, вип’ю 
третю на потуху, 
П’яту шосту під кінець! 
Пішла баба у танець. 
А за нею горобець, 
Викрутасом, вихилясом… 
Молодець горобець! 
Старий рудий бабу кличе, 
А та йому дулю тиче: 
Оженився, сатано, 
Заробляй же на пшоно! 
Треба діток годувать, 
Треба діток одягать 
А я буду добувать 
А я буду годувать! 
Треба діток доглядать 
Треба діток одягать! 
А ти старий не гріши! 
Та в запічку колиши! 
Та мовчи, не диши! 
Треба діток годувать, 
Треба діток… 
Задзвонили, задзвонили! 
Пішла луна гаєм 
Ідіть же ви та моліться 
А я доспіваю 
Ідіть же Ви та молітесь! 
А я доспіваю 
Та до мене та до мене… 
Та до мене пригорнись 
Чи ти мене, Боже милий, 
На вік забуваєш? 
Отвертаєш лице своє, 
Мене забуваєш? 
Доки буду мучить душу 
І серцем боліти? 
Доки буде ворог лютий 
На мене дивитись і сміятись?! 
Спаси мене, спаси! 
Молітесь, братія, молітесь 
Кругом святого Чигрина 
Сторожа стане з того сьвіту 
Не дасть святого роспинать. 
А ви Україну ховайте 
Не дайте, матері, не дайте 

В руках у ката пропадать. 
Молітесь, братія, молітесь 
Місяцю мій ясний! З високого неба 
Сховайся за гору, сховайся за гору 
Бо сьвіту не треба. 
Страшно, страшно тобі буде 
Хоч ти і бачив Рось, і Альту, і Сену 
І там розлилось, не знать за що, 
Крові широкеє море. 
А тепер, а тепер що буде? 
Сховайся ж за гору, 
Сховайся, мій друже! 
Щоб не довелось на старість 
заплакать… 
Задзвонили в усі дзвонили, 
Задзвонили в усі дзвони 
По всій Україні, 
По всій Україні 
Зайнялася Сьміляншина, 
Хмара червоніє. 
Горить Корсунь, горить Канів, 
Чигрин, Черкаси 
Все в полом’ї, все в пожежі 
До самої хмари 
Стонуть люде, стонуть, стонуть 
Плачуть, стонуть, стонуть. 
Хто де просить, другий проклинає. 
Той молиться, сповідає гріхи 
Перед братом уже вбитим… 
Стонуть люде, стонуть, 
проклинають, 
Стонуть люде… 
От таке то було лихо по всій Україні! 
Гірше пекла… 
А за віщо за що люде гинуть? 
Того ж батька такі ж діти 
Жити б та брататься! 
Ні! Не вміли, не хотіли, треба 
роз’єднаться! 
Ні! Не вміли, не хотіли 
А за віщо? За що люди гинуть? 
Не згадуйте, пані брати, не згадуйте 
пані брати, 
Бо все те минуло, все те минуло. 
А згадаєш, то заплачеш, 
А згадаєш, то заплачеш 
Страшно, страшно тоді було! 
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ДОДАТОК В 

МИХАЙЛО ВЕРИКІВСЬКИЙ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ. 

РЕДАКЦІЯ АНТОНА КАРМАЗІНА 
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ДОДАТОК Г 

ЛИСТИ, ЗНАЙДЕНІ У ФОНДАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

«Господину Директору Киевской Консерватории ИРМО 

Мещанина Ивана Андреева Вериковского. 

Прошение. 

Желая определить в консерваторию сына моего Михаила Вериковского 

для специального изучения игры на контрабасе, покорнейше прошу принять 

его в число учеников Консерватории, при чем принимаю на себя 

ручательство… 

Иван Вериковский 

1914 года 1 сентября 

Жительство имею в Кременце Волынской губернии» 

 

 

 

 

*********************************************************** 

 

«Секретарю РК КП Украины тов. Храпко. 

 

По указанию председателя Союза композиторов Украины тов. 

Данькевича К. Ф. на ваше письмо отвечаем следующее: композитор 

Вериковский Михаил Иванович с большой радостью принял Ваше 

пиглашение посетить в 1959 году Кременецкий район для встречи с 

трудящимися района… 

Вопрос об участии исполнителей в его творческом концерте уточним с 

Вами в марте 1959 года. 

Референт Союза 

Композиторов Украины    Гуревич 
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових виданнях, затверджених МОН України 

як фахові за напрямком «Мистецтвознавство» 
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