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Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 р. в 
селі Явірник Руський в сім’ї місцевого пароха Ми-
хайла. Середню освіту здобув у Перемиській гімна-

зії. Підчас навчання співав у катедральному хорі, в якому 
почав вчитися музики. Першим вчителем М. Вербицького 
був диригент хору Алойзій Нанке. З 1834 р. М. Вербицький 
почав навчання у Львівській духовній семінарії. У Львові 
дальше займався музикою, досконало оволодів грою на 
гітарі й почав компонувати. У 1836 р. одружився з німке-
нею Барбарою Сенер, у 1839 р. народився у них син Іван, 
ще того року, недовго після народження дитини, дружина 
померла. 1842 р. М. Вербицький був змушений залишити 
навчання в семінарії, а щоб утримати сім’ю, почав заро-
бляти як учитель співу. Завдяки підтримці його дядька єп. 
Івана Снігурського,  1846 р. повертається до Перемишля 
й отримує посаду канцеляриста в консисторії1. Працював 
також як вчитель аритметики та каліграфії у Дяко-учи-
тельському Інституті2. Коли у 1848 р. в Перемишлі засно-
вано український аматорський театр, Михайло Вербиць-
кий став його музичним керівником і композитором3. 
У 1848 р. вдруге був прийнятий до семінарії, яку закінчив 
1850 р. Перед висвяченням М. Вербицький вдруге одру-
жився з француженкою, імені якої не знаємо. У них неза-
баром народився другий син Андрій. Після висвячення М. 
Вербицький отримав парафію в Завадові біля Яворова, 
де був адміністратором, через два роки перейшов до За-
лужа, а звідти до Стрілок біля Старого Самбора. Вкінці 
1856 р. став парохом у Млинах. Друга дружина померла 
1858 р. в Млинах. Від 1863 р. Вербицький почав компо-

нувати музику для львівського театру Товариства «Руська 
Бесіда». На Шевченківському концерті, що відбувся у Пе-
ремишлі 1865 р., вперше прозвучав гимн  Ще не вмерла 
Україна з музикою М. Вербицького, а у Львові на такому 
ж концерті у 1868 р., музика до  Заповіту. У 1870 р. М. 
Вербицький захворів на рака язикової оболонки, у Львові 
два рази пройшов лікування, на яке отримав від Това-
риства «Руська Бесіда» значну фінансову допомогу (100 
зл. ринських)4. Лікування виявилося безуспішним і отець 
Михайло Вербицький помер 25 листопада (за старим сти-
лем), тобто 7 грудня за новим стилем 1870 р. в Млинах і 
там похований. Похорон відбувся 9 грудня, участь у ньо-
му взяло духовенство Яворівського та сусідніх деканатів, 
а прощальну промову виголосив о. Йосиф Крушинський, 
парох у Селиськах5. 

1 У шематизмах Перемиської єпархії на 1846-1849 рр. Михайло Вер-
бицький виступає як  cursores.

2 Див.: Institutum Cantorum et Magistrorum Scholae // Catalogus Uni-
versi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis Graeco-Catholicae pro 
Anno Domini 1849. Перемишль [1848]. С. 2.

3 Тексти збережених п’єс різних авторів і музики М. Вербицького 
опубліковані нами у збірнику Готель «Під Провидінням». Репертуар 
українського театру в Перемишлі 1848-1859 рр. Перемишль 2004. 
С. 37-484.

4 «Слово» 1870. 4 (16) липня. Ч. 52. Відділ  Новинки. 
5 «Слово» 1870. 2 (14) грудня. Ч. 95. Відділ  Новинки. В сучасних пра-

цях подається дату 19 грудня як день смерти композитора. Ця по-
милка взялася з того, що дату 7 грудня (за новим стилем) прийнято 
як 7 грудня за старим стилем, до цього додано 12 днів різниці, яка 
була у ХІХ ст. поміж обома календарями, й вийшло 19 грудня.
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Володимир Пилипович

Салонні розваги галицьких  лідертафель

Вступну статтю почнемо від пояснення вжитого у заголо-
вку статті терміну лідертафель. Музичний лексикограф та 
дослідник історії галицької музики ХІХ ст. Зиновій Лисько 
дав йому таке пояснення:

Liedertafel – назва німецьких співацьких чоловічих гурт-
ків, що мають не високо-мистецький, а більше товарись-
кий характер6.

Хорові композиції о. Михайла Вербицького, що їх тут 
публікуємо, були написані саме для таких співацьких чо-
ловічих гуртків, що виникли в Галичині у середині 50-их 
років ХІХ ст. Як важливою для композитора була ця ді-
лянка творчости, може засвідчити його стаття, написа-
на 8 травня 1870 р. (за півроку до смерти). Знайшлося у 
ній непомічене сучасними музикознавцями визначення 
трьох основних блоків його творчости: музика для Церк-
ви, музика для театру і, як сам висловився, музика  для 
салонових увеселеній (підкреслення наше – В. П.)7. Але М. 
Вербицький не був першим галицьким композитором пі-
сень для лідертафель, його випередив молодший колє-
ґа з Перемишля о. Іван Лаврівський, якого перші твори 
у цьому жанрі датовані початком 50-их років ХІХ ст. За 
підрахунками З. Лиська І., Лаврівський скомпонував 16 
чоловічих квартетів, з яких п’ять вийшло друком (літогра-

фованих) за життя композитора, три твори надруковано 
після його смерти, вісім творів знаходиться в рукописах, 
а один твір не зберігся8.

Першою нотною публікацією лідертафельного реперту-
ару є невеличка літографована збірка Івана Лаврівського 
під заголовком  3 пісни народниї уложениї на чотири му-
жескії голоси, видана у Львові 1855 р. До збірки увійшли 
пісні: Увіщаніє до милої (автор слів невідомий), До зорі і  
Козак до торбана на слова Івана Гушалевича із збірки по-
езій  Стихотоворенія (Перемишль 1848). Композитор при-
святив її  в доказ високопочитаня9 Богданові Леонтовичу, 
на той час секретареві Ставропігійного інституту у Льво-
ві, в друкарні якого надруковано згадану збірку. Богдан 
Леонтович, подібно як І. Лаврівський та М. Вербицький, 
був родом з Надсяння (нар. у Щуткові біля Любачева) й си-
ном священика. Автор одноголосих пісень, між ними ме-

6 З. Лисько, Музичний словник. Стрий 1933. С. 84.
7 М. Вербицкий, О твореніях музикальних, церковних і мирских 

на нашій Руси // «Слово» 1870. Ч. 38. С. 1. Стаття передрукована у 
збірнику  Дух і ревність. Владика Снігурський та інші перемишля-
ни. Упор. В. Пилипович. Перемишль-Львів 2002. С. 409-411.

8 З. Лисько, Піонери музичного мистецтва в Галичині. Львів – Нью-
Йорк 1994. С. 122-124.

9 Репродукцію титулки див. у книзі Бориса Кудрика, Dzieje ukraiń-
skiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873. Перемишль 2001. С. 106.
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лодії до широко відомої  Мир вам браття на слова Івана 
Гушалевича, що у добу «Весни народів» 1848 р. стала пер-
шим національним гимном галицьких українців10. 

Саме Перемишль став містом, де уперше в Галичині 
проявився музичний феномен лідертафель – товарись-
кого співу у квартетах. Про початки цього руху в Пе-
ремишлі цікаво написав у спогадах їх учасник Анатоль 
Вахнянин, учень місцевої гімназії у 1851-1859 роках:

Під проводом Ів. Лаврівського і Мих. Вербицького, двох 
сучасних руських композиторів, стала відтак побіч цер-
ковного співу звільна розвивати ся і сьвітска руська піс-
ня. Молоді співочі сили збирали ся в хаті Ів. Лаврівського 
і тут при помочи старших виконували сьвіжо скомпо-
новані ним твори. Згадаю лише про «Річку», «Осінь» та 
«Красну Зорю», що в тім часі повстали [мова йде про 
1853 р. – В. П.]. До Перемишля навідував ся з Млинів 
дуже часто Мих. Вербицький і привозив свої твори, пе-
реважно укладені на мужескі голоси11.

[...] Мене і брата [Клима Вахнянина – В. П.] кликав 
до себе Іван Лаврівський (духовник семінарія русько-
го в Перемишли), в котрого ми враз з Раставецьким 
(тенором) і самим же композитором (басом) співали 
квартети: «Чом річенько домашная», «Сумно марно по 
долині» (укладу Ів. Лаврівського)12.

[...] У вільних днях, під вечір, сходили ся ми співати 
дуже часто на Підгірю [квартал Перемишля у верхній 
частині міста – В. П.] в саді Менцїнського (батька Мілька) 
– в сім місци, де тепер стоїть костел латинський яких-то 
сестер [кармеліток при вул. Татарській – В. П.]) і тут вже 
співали доволі всяких пісень руських світських13.

Першу збірку пісень у стилі лідертафель о. М. Вербиць-
кий склав, як гадаємо, на початку 60-их років. Анонімний 
перемиський дописувач львівської газети «Слово» інфор-
мував, що М. Вербицький спроможний написати всякого 
роду театральну музику й  має кромі того готових 9 квар-
тетів і 3 терцети рускії на голоси мужескії, послужити 
могущиї до собраній музикальних в «Бесіді рускій»14. Вва-
жаємо, що збірка повністю була складена не пізніше літа 
1863 р., позаяк вірш  Ще не вмерла Україна опубліковано 
у четвертому числі львівської газети «Мета» 1863 р. Збірка 
не має авторського заголовка й складається з 11 пісень: 
10 на слова о. Івана Гушалевича та одної Павла Чубин-
ського15.
№ 1. До зорі (Красна зоре, подивися). Арк. 1.

Слова І. Гушалевича. (Збірка «Стихотворенія». Пере-
мишль 1848. В Книгопечатні Капітульній. С. 10).

10 Посмертну згадку про Б. Леонтовича див. у збірнику  Дух і ревність. 
Владика Снігурський та інші перемишляни. Перемишль-Львів 
2002. С. 209-211.

11 А. Вахнянин, Автобіоґрафія // Спомини з житя (Посмертне ви-
данє). Львів 1908. С. 2.

12 А. Вахнянин, Спомини з житя (Посмертне виданє). Львів 1908. 
С. 26.

13 Там само. С. 27.
14 Див.: Від Перемишля // «Слово» 1863, 23 лютого (7 березня). Ч. 16. 

С. 67. Відділ  Дописи. Які були оці три терцети встановити важко, 
бути може, що ці твори не збереглися.

15 Рукопис (автограф) зберігається у Львівській науковій бібліотеці ім. 
В. Стефаника НАНУ, відділ мистецтв, фонд Бажанського, 109 муз. 
рукоп. 9 арк. Опис рукопису, див.: Олександр Зел інський, Редакції 
гимну “Ще не вмерла Україна” в старих рукописах та першодруках // 
Musica Galiciana-Музика Галичини. Том VI. Львів 2001. С. 269-272. 
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№ 2. Мир русинам (Мир вам, браття). Арк. 1-1 зв.
Слова І. Гушалевича. (Збірка «Стихотворенія». С. 3).

№ 3. Вдовец (Возму я си сопівочку). Арк. 1 зв.-2 зв.
Слова І. Гушалевича. (Збірка «Стихотворенія». С. 11-12).

№ 4. Совіт дівиці (Не лови мотилька, діво молодая). Арк. 
2 зв.-3 зв.

Слова І. Гушалевича. (Збірка «Поезії Йоана Гушалеви-
ча. Часть первая». Львів 1861. Типом Ставропігійского 
Інститута. С. 11-12).

№ 5. Кто за нами, Бог за ним! Арк. 3 зв.-4 зв.
Слова І. Гушалевича. (Збірка «Поезії Йоана Гушалеви-
ча. Часть первая». С. 4-7).

№ 6. К місяцу (Куда ти плинеш, місяц ясний). Арк. 4 зв.-5 зв.
Слова І. Гушалевича. (Збірка «Поезії Йоана Гушалеви-
ча. Часть первая». С. 12-14).

№ 7. Похорони (Тихий вітер повіває). Арк. 5 зв.-6 зв.
Слова І. Гушалевича. (Збірка «Поезії Йоана Гушалеви-
ча. Часть первая». С. 35-36).
Цикл трьох хорів  Жовнір до слів І. Гушалевича:

№ 8. На отході (Бувай здорова, люба країно). Арк. 6 зв.-8.
Слова І. Гушалевича.

№ 9. Битва (Збрoї заблисли). Арк. 8-8 зв.
Слова І. Гушалевича. 

№ 10. По битві (Все утихло). Арк. 8 зв.-9.
Слова І. Гушалевича.

№ 11. Ще не вмерла Україна. Арк. 9-9 зв.
Слова П. Чубинського.

У червні 1863 р. три пісні із цієї збірки: До зорі, Битва, 
Ще не вмерла Україна переписав Омелян (Мілько) Менцін-
ський16, на той час питомець Львівської духовної семінарії, 
давній учень перемиської гімназії й співак катедрального 

хору (у сопранах). У саду його батька на перемиському Під-
гір’ю відбувалися концерти місцевого лідертафель. Збірка 
Омеляна Менцінського нараховує 30 творів для чоловічого 
квартету, з яких сім є творами о. М. Вербицького. Три інші 
пісні М. Вербицького: Надо мною буря була (автор слів не-
відомий), Нім ся викотить утреннє сонце (слова. В. Шаш-
кевича) та  Поклін (слова Ю. Федьковича) не збереглися в 
автографах й свою найдавнішу фіксацію мають саме у збір-
нику О. Менцінського. Сьомим твором є пісня  Той то сам 
лісок із п’єси Івана Наумовича  Гриць Мазниця17. Рукопис 
О. Менцінського потребує окремого музикознавчого дослі-
дження, позаяк це найдавніший із збережених збірників чо-
ловічих квартетів, у ньому зібрано перші твори цього жанру 
в Галичині, а при тому він досить об’ємний18. Першу згадку 
про хорове виконання пісні  Ще не вмерла Україна подало 
львівське «Слово» у дописі з Перемишля. Анонімний допису-
вач інформував про Шевченківський вечір, який відбувся 

16 Основні життєписні дані: нар. 1839 р., висвячений у 1866 р., адмі-
ністратор в Журавиці (1866-1873), парох у Новосілках (1873-1887) 
та Хідновичах (від 1887), де помер 7 квітня 1905 р., див.: Dmytro 
B la ze j owsky j, Historical šematism of the Eparchy of Peremyšl incl-
uding the Apostolic Administration of Lemkivščyna (1828-1939). Львів 
1995. С. 769.

17 У каталозі  Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вер-
бицького (Із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України). Нотогра-
фічний покажчик. Укладач О. Б. Письменна. Львів 2004, ці твори 
зафіксовані під номерами: 4.4., 5.8., 16., 18.1., 19.2., 29.2., 116.4.

18 Рукопис зберігається у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефа-
ника НАНУ, відділ рукописів, фонд Модеста Менцінського. Опис 
рукопису, див.: Олександр Зел інський, Редакції гимну “Ще не 
вмерла Україна” в старих рукописах та першодруках // Musica 
Galiciana-Музика Галичини. Том VI. Львів 2001. Стор. 274.
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26 лютого 1865 р. в Перемишлі, 
більшість хорових композицій, 
які були виконані, це твори о. 
Івана Лаврівського, прізвища 
Вербицького не названо, ска-
зано тільки, що концерт закін-
чився виконанням пісні  Ще не 
вмерла Україна19. 

Перша збірка пісень о. М. 
Вербицького (11 творів) та піс-
ні із збірки О. Менцінського (4 
твори) визначають ранній кор-
пус творчости М. Вербицько-
го у жанрі чоловічої пісні для 
чотирьох голосів (написаних 
поміж 1861-1863 рр.). Ком-
позитор використав вірші о. 
Івана Гушалевича з його двох 
поетичних збірок – «Стихот-
воренія», що вийшла друком 
у Перемишлі 1848 р. при фі-
нансовій підтримці о. Томи 
Полянського та «Поезії Йоана 
Гушалевича. Часть первая», 
надрукованої у Львові 1861 р., 
яку автор присвятив пере-
миському крилошанину о. Тео-
дорові Лукашевському до його 
50-ліття священства. Зміст по-
міщених там творів повністю 
відповідав естетичним уподо-
банням німецьких лідертафель 

та ідейним настановам австрійського бідермаєру. Ось, що 
з того приводу писав глибокий знавець і дослідник культу-
ри бідермаєрівської епохи Борис Кудрик:

Przeszczepił ją Werbycki z gruntu niemieckiego na grunt 
galicyjsko-ukraiński. Pieśń niemiecka na chór męski, czyli 
tzw. Liedertafel, której początek datuje się na koniec wie-
ku XVIII, właśnie w pierwszej połowie wieku XIX dochodzi 
do największego rozkwitu. [...] Istotną cechą pieśni chó-
ralnych tej niemieckiej szkoły jest przede wszystkim pro-
stota środków wyrazu, a więc łatwo uchwytna melodyka 
i harmonika oraz nieskomplikowana forma, dostosowują-
ca się w zupełności do tekstów treści sentymentalnej, ero-
tycznej a często też i patriotycznej20.

 Всі ці прикмети М. Вербицький знайшов у віршах о. 
Івана Гушалевича, типового, як i він сам, представника 
галицького бідермаєру.

Друга збірка о. М. Вербицького для лідертафель під за-
головком  Дванадцять штирогласних піній на мужескії го-
лоси, складена композитором у Млинах 16 жовтня 1869 р., 
що засвідчує записка композитора на останній сторінці 
рукопису21. Складається вона із 12 пісень; 11 до віршів 
Володимира Шашкевича, сина Маркіяна та одної до ві-
рша Володимира Стебельського. Ось їй склад:

19 «Слово» 1865. 3 (15) березня. Ч. 18. Відділ  Новинки.
20 B. Kudryk, Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873. 

Перемишль 2001. С. 51-52.
21 Рукописна збірка  Дванадцять штирогласних піній на мужескії 

голоси. Музика сочинена Михайлом Вербицким. Автограф, ЛНБ, 
відділ рукописів, Конс. 20/46, п. 13, 30 с.
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№ 1. Заспів (Ой ви мої співаночки, де я вас подію). С. 2. 
Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. Львів 1861. З друкарні Михайла Ф. 
Поремби. С. 5-7).

№ 2. Нинішня пісня (В котлині гір город лежить). С. 2-6.
Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 8-13).

№ 3. Слези (У зеленім бірку соловій заводить). С. 6-9.
Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 18-20).

№ 4. Жаль (Коб мої рани знали дрібниї божі квіти). С. 10-11.
Слова В. Шашкевича за Г. Гайне (Збірка «Зільник». По-
езії Володимира Шашкевича. С. 91).

№ 5. Прощання (Квіти мої весняниї, убогиї діти). С. 11-12.
Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 104-105).

№ 6. Лілея – воля (Лелієчко гожа, лелієчко біла!). С. 13-16.
Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 16-17).

№ 7. Цвітка молить (Раз мотилька голубила цвітка гожа). 
С. 16-17.

Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 26).

№ 8. Сиві очі (Скоро лише першим кроком я ступив). С. 
17-19.

Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 27).

№ 9. Бувало і нині (Малим, бувало, я сідаю). С. 19-21.
Слова В. Шашкевича (Збірка «Зільник». Поезії Володи-
мира Шашкевича. С. 28).

№ 10. На пароході (Наді мнов звізди блистять високо). С. 
21-23.

Слова В. Шашкевича (Збірка 
«Зільник». Поезії Володимира 
Шашкевича. С. 29).

№ 11. Думка (Ой зозуле, зозу-
ленько). С. 23-27.

Слова В. Шашкевича (Збірка 
«Зільник». Поезії Володимира 
Шашкевича. С. 33-35).

№ 12. На погибель! (Дай, дівчи-
но, нам шампана). С. 27-30.

Слова Володимира Стебель-
ського. Вірш взятий Вер-
бицьким із львівської газети 
«Боян» 1868. С. 15. (Інформа-
ція самого автора поміщена 
в рукописі на стор. 27).

Про збірку  Дванадцять штирогласних піній на мужес-
кії голоси першим згадав Станіслав Людкевич у  Бібліо-
графії творів М. Вербицького, з приміткою  В автографі 
етимологією22. Ця увага досить важлива, бо ж компо-
зитор написав музику до вибраних поезій Володимира 
Шашкевича із збірки  Зільник (Львів 1863), яка надруко-
вана фонетичним правописом, а він ці тексти перевів на 
етимологічний правопис. Це дуже цікавий момент для ха-
рактеристики світогляду М. Вербицького, бо ж у тому часі 
тривала правописна війна між народовцями, які пропа-

22 С. Людкевич, Михайло Вербицький // його ж  Дослідження, стат-
ті, рецензії, виступи. Т. І. Упор. З. Штундер. Львів 1999. С. 308.
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гували фонетичний правопис (чільним діячем народо-
вців був В. Шашкевич), та москвофілами, які обстоювали 
етимологічний правопис. В тому плані також дуже ціка-
ва є пісня  На погибель!, скомпонована до слів Володими-
ра Стебельського. У вірші В. Стебельського після слів: Гей 
за нарід чаша тая! Я за нарід душу дам!, мова йде про те, 
що автор п’є  до Руси мільйонів. [...] до Руси там і тут! І 
завершує окликом: гей вторує нарід нам, від Ураля до Ви-
слока, на погибель ворогам! Про цю пісню та її автора Іван 
Франко писав:

У гімназіальнім хорі [у Дрогобичі – В.П.] ми часто співа-
ли модну тоді пісню Стебельського «Дай, дівчино, нам 
шампана», і хоча моє хлопське вухо разило те спаруван-
ня «руського» патріотизму та народолюбства з шампа-
ном і дівчиною, яка заставляє парубка «опівночі» пити 
«на її дівочу честь», то все-таки я разом з іншими моїми 
товаришами-гімназистами вважав Стебельського тала-
новитим поетом, одинокою обік Федьковича зорею на 
вбогім галицько-руськім літературнім небозводі23.

 
Цей твір у сучасних каталогах чомусь зафіксований під 

заголовком  Тост до Русі, хоч у автографах М. Вербицько-
го він послідовно названий  На погибель24. Таким чином 
до наших днів збереглося 27 творів о. М. Вербицького, на-
писаних у жанрі лідертафель.

Про виконання деяких творів із вище згаданих збірок 
ще за життя М. Вербицького писала львівська преса. На-
приклад, у 1868 р. дописувач львівського «Слова», розпо-
відаючи про музично-декламаційний вечір, що відбувся у 
Львові напередодні св. Михайла, пише, що взяло у ньому 
участь 20 руських академіків (тобто студентів), які вико-

нали пісню М. Вербицького на слова І. Гушалевича  Кто 
за нами, Бог за ним!25 Такі інформації на поч. 30-их років 
ХХ ст. дбайливо зібрав Зиновій Лисько, і вони увійшли до 
його книжки  Піонери музичного мистецтва в Галичині. 
Ото ж газета «Слово» 1866 р., ч. 98, писала про виконання 
пісні  Поклін на слова Ю. Федьковича на концерті у Льво-
ві 18 грудня того ж року. Інша львівська газета «Правда» 
1869 р., ч. 9, стор. 83, писала, що у Львові 26 лютого того 
ж року виконувалася пісня М. Вербицького  Трійзіль26. Ця 
остання інформація стала приводом для З. Лиська вважа-
ти пісню  Трійзіль окремим твором М. Вербицького, що 
й знайшло відбиття у складеному Лиськом списку світ-
ських хорів Вербицького27. У найновішому каталозі тво-
рів М. Вербицького твір цей фіксується як незнайдений 
з покликом на працю З. Лиська28. Тим часом пісня  Трой-

23 Іван Франко, Postscriptum про Вол[одимира] Стебельського // Зі-
брання творів у п’ятдесяти томах. Київ 1982. Т. 36. С. 58.

24 На такі непотрібні інновації звернув я увагу в рецензії на каталог  
Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вербицького 
(із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України): Нотографічний по-
кажчик. Укладач і автор передмови О. Б. Письменна. Бібліогра-
фічна редакція О. П. Осадця. Національна академія наук Укра-
їни. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Львів 2004. 
Див.: В. Пилипович, Нотографічні покажчики творів о. Михайла 
Вербицького // Калофоніа. Науковий збірник з історії церковної 
монодії та гимнографії. Ч. 3. Львів 2006. С. 228.

25 «Слово» 1868. 9 (21) листопада. Ч. 89. Відділ  Новинки.
26 З. Лисько, Піонери музичного мистецтва в Галичині. Львів – Нью-

Йорк 1994. С. 89-90.
27 Там само. С. 90.
28 Див.: Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вербиць-

кого (Із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України). Нотографічний 
покажчик. Укладач О. Б. Письменна. Львів 2004. С. 31. № 26.
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зіль – це пісня  Поклін до слів Ю. Федьковича; її інципіт 
– Гей по горі, по високій, тройзіль простелився29. Питан-
ня обсягу творчого доробку отця Вербицького, покищо, 
не досліджувалося сучасними музикологами і постій-
но повторюється нічим не обґрунтоване припущення, 
що  творчий доробок Вербицького [...] дійшов до нас дуже 
збідненим30. Тим часом, крім кількох рукописів з музи-
кою до п’єс, що загинули у Празі 1945 р. після арешту со-
вєтами дружини Нестора Нижанківського, всі відомі з 
літератури рукописи збереглися до наших днів. Тож ви-
никає питання – звідки береться ця певність суджень, 
адже композитор не залишив нам будь-якої інформації 
про обсяг своєї творчости. Осип Залеський у статті, на-
писаній до 100-ліття від дня народження М. Вербицько-
го, зауважив, що:

Більшу часть його творів стрінула та сама доля, що й 
твори инших українських компоністів – вони засудже-
ні на вічну вязницю на полицях котрогось “Бояна” або 
бібліотеки “Народного Дому”31. 

 Йдучи вслід за Осипом Залеським, належало б сказати, 
що ця  вічна в’язниця безперечно прислужилася збережен-
ню абсолютної більшости рукописів композитора. Завдя-
ки З. Лиську знаємо, який був реальний стан збереження 
спадщини Вербицького на середину 30-их років, і це єди-
на підстава для міркувань про його величину32, при чому 
складені Лиськом каталоги теж вимагають критичного 
підходу й перегляду зібраних там інформацій. 

Пісні М. Вербицького для чоловічого хору почали вихо-
дити друком щойно у 80-их роках ХІХ ст. Першим таким 
нотним виданням був  Чотирогласник М. Вербицкого. 

Випуск І. Видання Луки Кошки, Львів 1882, в якому 
знайшлося п’ять пісень: Заспів, Прощання, На погибель, 
Думка, Нинішна пісня. Видно видавець плянував надру-
кувати наступні випуски, але чомусь не зреалізував свого 
проєкту. Шість пісень М. Вербицького увійшло до нотно-
го видання  Кобзар, збірник руско-украіньских кварте-
тів (Львів 1885), що його підготували Анатоль Вахнянин 
та о. Порфирій Бажанський. З. Лиську належиться та-
кож перша спроба скласти каталог музичних друків з 
творами М. Вербицького, він увійшов до рукопису  Бі-
бліографія українських композиторів, мікрофільм якого 
зберігається у Львівській бібліотеці ім. В. Стефаника33. 
Ось бібліографічні замітки З. Лиська, що стосуються пі-
сень М. Вербицького:

Вдовець (сл. Ів. Гушалевича), чоловічий хор а капеля. 
Видано у «Кобзарі» 1885 р., стр. 47.

До зорі (сл. Ів. Гушалевича) для чоловічого хору а капе-
ля. Видано у «Кобзарі» 1885 р., стр. 85.

29 Там само. С. 23. № 19.
30 Там само. С. 3.
31 О. Залеський, Після столітного ювилею уродин творця україн-

ського гимну. Михайло Вербицький 1815-1915 // «Нива» 1 лютого 
1916. Ч. 2. С. 124. (Ред. «Ниви» передрукувала цю статтю із газети 
«Діло» 1916. № 12).

32 Маю на увазі списки творів о. М. Вербицького, заміщені у моно-
графії  Піонери музичного мистецтва в Галичині. Львів - Нью-Йорк 
1994. С. 86-94, та рукописному каталозі  Бібліографія українських 
композиторів. С. 73-78. 

33 З. Лисько, Вербицький Михайло // Бібліографія українських ком-
позиторів. Дякую п. Оксані Гнатишин за надану мені інформацію 
й можливість покористуватися недрукованими досі матеріялами З. 
Лиська.
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Думка (сл. Вол. Шашкевича «Ой зозуле, зозуленько»), 
чоловічий хор а капеля, скомпонов. 1870 р. Видано у збір-
ці «Чотирогласник М. Вербицького». Львів, 1882.

Жаль (сл. Вол. Шашкевича – за Гайне), чоловічий хор 
а капеля, скомпонований 1870 р. – Виданий у «Кобзарі» 
1885, стр. 102.

Жовнір (сл. Ів. Гушалевича), чоловічий хор а капеля. – 
Вид. «Нотне видавництво Муз. Тов. ім. Лисенка», Львів 
(1922?)34.

Заспів (сл. Вол. Шашкевича), чоловічий хор а капеля, 
скомпонов. 1870 р. – 1-е вид. у збірці «Чотирогласник М. 
Вербицького», Львів 1882. – 2-е вид. у «Кобзарі»1885 р., 
стр. 1.

На погибель (сл. В. Стебельського), чоловічий хор а ка-
пеля, скомпонов. 1870 р. – Видано у збірці «Чотироглас-
ник М. Вербицького», Львів 1882 р.

Нинішня пісня (сл. Вол. Шашкевича), чоловічий хор а 
капеля, скомпонов. 1870 р. – Видано у збірці «Чотироглас-
ник М. Вербицького», Львів 1882 р.

Похорони (сл. Ів. Гушалевича «Тихий вітер»), чоловічий хор 
а капеля. Копія в Муз. Тов. ім. Лисенка у Львові. – Друков. у 
«Збірці похоронних пісень» вид. «Бандуриста», Львів 1912.

Прощання (сл. Вол. Шашкевича «Квіти мої веснянії») чо-
ловічий хор а капеля, скомпонов. 1870 р. 1-е вид. у збірці 
«Чотирогласник М. Вербицького», Львів 1882. – 2-е вид. у 
«Кобзарі» 1885 р., ст. 92.

Сиві очі (сл. Вол. Шашкевича), чоловічий хор а капеля, 
скомпонов. 1870 р. Видано в перерібці на мішаний хор у 
«Кобзарі»1885, стр. 67.

Цвітка молить (сл. Вол. Шашкевича), чоловічий хор а 
капеля. Скомпонов. 1870 р. – Видано у «Кобзарі» 1885 р., 
стр. 43.

Ще не вмерла Україна (сл. П. Чубинського), чоловічий 
хор а капеля. Скомпоновано 1864 р. Виконувалося впер-
ше 20 грудня 1864 на виставі театральній «Запорожці» 
яко пісня «Ще не згибло Запороже». Вдруге на Шевченків-
ському концерті в Перемишлі 26 лютого (ст. ст.) 1865 вже 
як «Ще не вмерла Україна». 

Друковано вперше в «Кобзарі»1885 р., стр. 8. 

 Збірники Л. Кошки та А. Вахнянина і П. Бажанського 
з публікаціями пісень о. Вербицького призначалися для 
«квартетів» і домашнього музикування. Але з виникнен-
ням в Галичині на поч. 90-их рр. ХІХ ст. масового хоро-
вого руху, що був започаткований заснуванням у Львові 
1891 р. музично співочого Товариства «Боян», виникла 
потреба пристосування творчости М. Вербицького до но-
вих виконавських потреб і можливостей. Значний вклад 
у популяризацію  лідертафельної творчости М. Вербиць-
кого зробив Станіслав Людкевич. Саме у його музичних 
та літературних редакціях твори Вербицького виконува-
лися галицькими хорами у 20-30 рр. Відомо, що С. Люд-
кевич відредагував п’ять пісень для чоловічого хору а 
капелла: Жовнір, Поклін («Гей по горі»), Тост до Руси, Со-
віт дівиці («Не лови мотилька діво молодая»), Цвітка мо-
лить («Раз мотилька голубила»)35. Вперше, деякі з них 
були презентовані у Львові 24 лютого 1921 р. на концер-

34 Твір цей Зеновія Штундер помістила у  Нотографії редагованих і 
аранжованих творів інших композиторів С. Людкевича, з допис-
кою: Редакція і вид. 1921 р. Див.: З. Штундер, Станіслав Людке-
вич. Життя і творчість. Т. І (1879-1939). Львів 2005. С. 612. 

35 Там само.
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ті до 50-ліття смерти М. Вербицького, який підготував С. 
Людкевич; хори «Львівський Боян» та «Сурма» виконува-
ли хорові композиції  Жовнір та  Совіт дівиці («Не лови мо-
тилька діво молодая»)36. Пісні  Жовнір і  Тост до Руси були 
в репертуарі хорів Дмитра Котка37. Щоправда, так відре-
дагований С. Людкевичем  лідертафельний репертуар М. 
Вербицького зустрів критику з боку інших композиторів, 
напр. Василя Барвінського38, але, що належить підкрес-
лити, в умовах того часу, його естетичних уподобань, як 
і браку критичних видань творів М. Вербицького, детер-
мінація С. Людкевича стає повністю зрозуміла. Ось, що з 
приводу критики писав сам С. Людкевич:

Маю пересвідчення, що наша видавнича і підготов-
ча до виконання робота дала максимум ґарантії для 
вірного показу всієї спадщини. Не хотів би хвалити-
ся, але факт, що щойно після надрукування або під-
готовлення до виконання таких творів [...], вони стали 
репертуарним та часто і з успіхом виконуваними на-
шими хоровими гуртками39.

 На кінець звернемо ще увагу на дискографію творів 
М. Вербицького, найменше досліджену в українському 
музикознавстві ділянку виконання його творчости. По-
чатки поклав Степан Максимюк, публікуючи у 1998 р. 
статтю  «Ще не вмерла Україна» в звукозаписах40, але це 
дослідження очевидно не вичерпує всього питання. Ми 
пробували віднайти звукозаписи пісень о. М. Вербицько-
го із двох публікованих у цьому збірнику рукописів. У цій 
справі ми звернулися до п. Степана Максимюка із США, 
який надіслав запис пісні М. Вербицького  Раз мотиль-
ка голубила (до вірша Володимира Шашкевича  Цвітка 

молить) у музичній редакції 
С. Людкевича, яку записав у 
квітні 1934 р. львівський хор 
«Сурма» під диригуванням 
Івана Охримовича для вар-
шавської фірми Syrena Re-
kord (число платівки 9232)41. У 
вступі до спеціально виданого 
каталогу українських записів 
дирекція фірми інформує 
зацікавлених:

Велике діло, започатковане появою першої серії укра-
їнських кружків, що від недавна находяться в прода-
жі, продовжуємо невпинно і послідовно. З тією метою, 
не вважаючи на значні матеріяльні витрати, заанга-
жували ми славнозвісний мужеський хор “Сурма” у 
Львові, чи пак його еліту в складі 14 осіб під мистець-

36 Там само. С. 278.
37 Дмитро Котко та його хори. Статті, рецензії, спогади, докумен-

ти. Ред. С. Стельмащук. Дрогобич 2000. С. 53, 310.
38 Див.: Рецензія В. Барвінського на концерт старогалицьких пісень з 

нагоди 100-ліття  Русалки Дністрової // «Українська музика» Рік ІІ. 
1938, червень. Ч. 6 (16). С. 109.

39 С. Людкевич, Тиберію Горобцю та іншим у відповідь // Його ж, 
Дослідження, статті, рецензії, виступи. Т. ІІ. Упор. З. Штундер. 
Львів 2000. С. 372.

40 Див.: С. Максимюк, «Ще не вмерла Україна» у звукозаписах (До 
135-ліття написання гимну) // Альманах Українського Народного 
Союзу 88. Парсіппані, Н.-Дж. 1998. С. 125-134.

41 Див. Катальоґ українських кружків “Сирена Елєктро”. [Львів 
1938]. С. 6.
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кою управою дир. п. Івана Охримовича до наспівання 
свого добірного репертуару.

Гурт цей, вивінований знаменитими голосами, до-
бре вишколений і здисциплінований, наспівав у нашо-
му варшавському студіо 50 що найкращих українських 
пісень.

[...] Ось вам скарб заклятий в ебонітові кружки, 
приступний для кожного хочаб і незасібного, бо ціна 
наших грамофонних кружків безконкуренційно низь-
ка, а виріб солідний.

*

Факсимільна публікація двох рукописів о. Михайла 
Вербицького з піснями для чоловічого квартету має на 
меті зробити ці рукописи доступними широкому колу до-
слідників та любителів творчости зачинателя нової укра-
їнської музики в Галичині. Публікація буде теж основним 
музичним матеріялом для тих сучасних виконавців, які 
застосовують критерій так званого історично поінформо-
ваного виконавства, і цінним матеріялом для досліджен-
ня виконавської манери (стилю, конвенції) галицьких 
лідертафель.

Окремим друком вийде також нотне видання з пісня-
ми М. Вербицького, яке готує Ярослав Вуйцік.

Закінчуючи  Вступне слово до збірника  За віру, нарід 
і права. Руські Ради Надсяння 1848-1850 рр. (Перемишль 
2005), я заповідав, що з виходом цієї книжки завершу-
ється бідермаєрівська серія “Перемиської бібліотеки”, 
але, завдяки панові докторові Петрові Грицакові, меце-
натові більшости книжок виданих у “ПБ”, так не стало-
ся.

Видавці дякують проф. Юрієві Ясіновському та Андрі-
єві Ясіновському з УКУ за допомогу й пораду. Дирекції 
ЛНБ ім. В. Стефаника за дозвіл на публікацію рукопи-
сів. Пані Ользі Осадці за фахові консультації і допомо-
гу у праці над рукописами отця Вербицького. Степанові 
Максимюкові із Америки за цінні інформації про звуко-
записи пісень о. М. Вербицького. Перемиському другові 
Михайлові Пульковському за відданість спільній ідеї та 
активну допомогу у їй реалізації.



Збірка одинадцяти чотириголосних пісень 
для чоловічих голосів

Автограф.
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ, відділ мистецтв,

фонд Бажанського, 109 муз. рукоп.
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Збірка  Дванадцять штирогласних піній 
на мужескії голоси

Автограф.
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ, відділ рукописів,

Конс. 20/46, п. 13.
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Покажчик осіб

Бажанський, Порфирій о.  13, 14
Барвінський, Василь  15
Вахнянин, Анатоль  8, 13, 14
Вахнянин, Клим  8
Вербицький, Андрій  6
Вербицький, Іван  6
Вербицький, Михайло о.  5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16
Вербицький, Михайло о. (батько компо-

зитора)  6
Вуйцік, Ярослав  16
Гайне, Генріх  11, 14
Галькевич, А.  15
Гнатишин, Оксана  13
Грицак, Петро  5, 16
Гушалевич, Іван о.  7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Залеський, Осип  13
Зелінський, Олександр  8, 9
Котко, Дмитро  15
Кошка, Лука  13, 14
Крушинський, Йосиф о.  6
Кудрик, Борис  7, 10
Лаврівський, Іван о.  7, 8, 10
Леонтович, Богдан (Теодор)  7, 8
Лисько, Зиновій  7, 12, 13
Лукашевський, Теодор о.  10
Людкевич, Станіслав  11, 14, 15
Максимюк, Степан  15, 16

Менцінський, Омелян (Мілько) о.  8, 9, 
10

Нанке, Алойзій  6
Наумович, Іван о.  9
Нижанківський, Нестор  13
Осадця, Ольга  12, 16
Охримович, Іван  15, 16
Пилипович, Володимир  7, 12
Письменна, О. Б.  9, 12
Полянський, Тома о.  10
Поремба, Михайло Ф.  11
Пульковський, Михайло  16
Раставецький  8
Сенер, Барбара  6
Снігурський, Іван єп.  6
Стебельський, Володимир  10, 11, 12, 14
Стельмащук, С.  15
Федькович, Юрій  9, 12, 13
Франко, Іван  12
Чубинський, Павло  8, 9, 14
Шашкевич, Володимир  9, 10, 11, 12, 14, 

15
Шашкевич, Маркіян о.  10
Штундер, Зеновія  11, 14, 15
Ясіновський, Андрій  16
Ясіновський, Юрій  16

Blazejowskyj, Dmytro  9

Географічний покажчик

Вислока, ріка  12
Галичина  7, 8, 9, 14, 16
Дрогобич  12, 15
Журавиця  9
Завадів  6
Залуж  6
ЗДА (США)  5, 15
Київ  12
Львів  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Любачів  7
Млини  6, 8, 10
Надсяння  7
Новосілки  9
Нью-Йорк  7, 12, 13
Парсіппані, Н.-Дж.  15
Перемишль  5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16
Підгір’я (квартал Перемишля)  8, 9
Прага  13
Селиська  6
Старий Самбір  6
Стрий  7
Стрілки  6
Урал, гори  12
Хідновичі  9
Щутків  7
Явірник Руський  6
Яворів  6
Яворівський деканат  6
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Зміст

Володимир Пилипович, о. Михайло Вербицький (біограма) ........................................................................ 6
Володимир Пилипович, Салонні розваги галицьких «лідертафель» ................................................................ 7

І. Збірка одинадцяти чотириголосних пісень для чоловічих голосів (факсиміле)
1. До зорі (Красна зоре, подивися). Слова І. Гушалевича .......................................................................... 19
2. Мир русинам (Мир вам братя). Слова І. Гушалевича ....................................................................... 19-20
3. Вдовец (Возму я си сопівочку). Слова І. Гушалевича ....................................................................... 20-22
4. Совіт дівиці (Не лови мотилька, діво молодая). Слова І. Гушалевича .............................................. 22-24
5. Кто за нами, Бог за ним! Слова І. Гушалевича ................................................................................ 24-26
6. К місяцу (Куда ти плинеш, місяц ясний). Слова І. Гушалевича ....................................................... 26-28
7. Похорони (Тихий вітер повіває). Слова І. Гушалевича ..................................................................... 28-30
8. На отході (Бувай здорова, люба країно). Із циклу  Жовнір до слів І. Гушалевича ........................... 30-33
9. Битва (Збрoї заблисли). Із циклу  Жовнір до слів І. Гушалевича ..................................................... 33-34
10. По битві (Все утихло). Із циклу  Жовнір до слів І. Гушалевича ...................................................... 34-35
11. Ще не вмерла Україна. Слова П. Чубинського ............................................................................... 35-36

ІІ. Збірка  Дванадцять штирогласних піній на мужескії голоси (факсиміле)
1. Заспів (Ой ви мої співаночки, де я вас подію). Слова В. Шашкевича .................................................. 40
2. Нинішня пісня (В котлині гір город лежить). Слова В. Шашкевича ................................................. 40-44
3. Сльози (У зеленім бірку соловій заводить). Слова В. Шашкевича .................................................... 44-47
4. Жаль (Коб мої рани знали...). Слова В. Шашкевича за Г. Гайне 48-49
5. Прощання (Квіти мої весняниї, убогиї діти). Слова В. Шашкевича ................................................. 49-51
6. Лілея – воля (Лелієчко гожа, лелієчко біла!). Слова В. Шашкевича .................................................. 51-54
7. Цвітка молить (Раз мотилька голубила цвітка гожа). Слова В. Шашкевича .................................. 54-55
8. Сиві очі (Скоро лише першим кроком я ступив). Слова В. Шашкевича .......................................... 55-57
9. Бувало і нині (Малим, бувало, я сідаю). Слова В. Шашкевича ......................................................... 57-59
10. На пароході (Наді мнов звізди блистять високо). Слова В. Шашкевича ........................................ 59-61
11. Думка (Ой зозуле, зозуленько). Слова В. Шашкевича .................................................................... 61-65
12. На погибель! (Дай, дівчино, нам шампана). Слова В. Стебельського  ............................................ 65-68

Покажчик осіб ........................................................................................................................................... 69
Географічний покажчик ........................................................................................................................... 69 
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Доповненням до презентованої 
книжки буде ХІІІ том “Перемиської 

бібліотеки”: о. Михайло Вербицький, 
Пісні для чоловічих квартетів. 
Нотний збірник є першою повною 
публікацією пісень складених ком-
позитором у Млинах в 1863-1869 рр. 
Видання підготоване Ярославом Вуй-
ціком на основі двох рукописних 
збірників опублікованих у ХІІ томі 
“Перемиської бібліотеки”.

У бідермаєрівській серії “Перемись-
кої бібліотеки” вийшли такі книги:

Том І. Лірвак з-над Сяну. Пере-
миські друки середини ХІХ століт-
тя. Перемишль 2001. 452 с. (Збірник 
текстів літературного, мовознавчого, 
богословського та політичного харак-
теру).

Том ІІ. Дух і ревність. Владика 
Снігурський та інші перемишляни. 
Перемишль 2002. 496 с. (збірник тек-
стів перемиських авторів середини 
ХІХ ст.: послання владик, автобіогра-
фії, публіцистика, листування).

Том V. Готель “Під Провиді-
нням”. Репертуар українського те-
атру в Перемишлі 1848-1849 рр. 
Перемишль 2004. 532 с. (Збірник те-
атральних п’єс o. Івана Озаркевича, 
Івана Вітошинського, о. Івана Наумо-
вича, о. Юстина Желехівського та о. 
Миколи Устияновича, музичних тво-
рів Михайла Вербицького, пресових 
рецензій та спогадів).

Том. VІІІ. За віру, нарід і права. 
Руські Ради Надсяння 1848-1850 рр. 

Перемишль 2005. 359 с. (Збірник ма-
теріялів, що стосуються діяльнос-
ти Руських Рад у Перемишлі, Сяноці, 
Ярославі, Любачеві та в інших місце-
востях Надсяння в епоху “Весни на-
родів”).

 
На 2009 рік запляновано видати 

ХV том, під заголовком: Memoria пе-
ремишлян – єп. Іван Снігурський 
(1784-1847). До збірника увійдуть па-
негірики та епіцедії, присвячені особі 
перемиського Владики, і написані ав-
торами із Надсяння: о. Йосифом Ле-
вицьким, Теофільом Кміцикевичем, 
Теодором Леонтовичем, о. Антіном Лу-
жецьким. У книжці знайдеться також 
перша біографія єп. І. Снігурського 
написана о. Йосифом Лозинським і 
видана у Львові 1851 р.

Видавничий проєкт “Перемиська бібліотека”
Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі
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