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МУЗИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА
В ОСОБОВИХ ФОНДАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

(з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

Проаналізовано нотні рукописи творів на тексти Т. Г. Шевченка з осо-
бових фондів українських композиторів 2-ї половини ХіХ–ХХ століть, що 
зберігаються у ЦдаМЛМ України. розглянуто камерно-інструментальні, ка-
мерно-вокальні, симфонічні, вокально-симфонічні композиції, опери, балети, 
музику до драматичних вистав та кінофільмів, а також ряд творів, присвяче-
них пам’яті Т. Г. Шевченка.
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Шевченко; ЦдаМЛМ України.

від самого заснування у 1966 році Центральний державний архів-
музей літератури і мистецтва України одним із пріоритетних завдань 
ставив комплектування особових фондів українських композиторів – 
безцінних документальних джерел з історії вітчизняного музичного 
мистецтва. У багатьох із них вагоме місце посідають твори найрізно-
манітніших жанрів, написані на тексти Т. Г. Шевченка, – від вокаль-
них мініатюр до великих музично-театральних або вокально-симфо-
нічних полотен. Беручи до уваги значний обсяг музичної Шевченкіани 
ЦдаМЛМ України, у цьому огляді поставимо за мету дати загальну 
характеристику нотних автографів з особових фондів українських 
композиторів, які зверталися до поезії кобзаря. Твори різних авторів 
представлено у жанрових групах, де їх проаналізовано за хронологі-
єю написання. неважко помітити, що до деяких Шевченкових текстів 
композитори різних поколінь відчували особливу прихильність, а звер-
нення до інших, як правило, було спровоковане суспільно-історични-
ми чинниками. важливо пам’ятати й про ювілейні дати (1939, 1961, 
1964 та ін. роки), до яких на замовлення Українського відділення Му-
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зичного фонду срср було написано чимало партитур. водночас необ-
хідно відзначити, що особливо часто до поезії Т. Г. Шевченка зверта-
лися не лише видатні композитори, а й ті митці “другого ряду”, чий 
творчий доробок сьогодні майже забутий. 

детальну інформацію про перші спроби покладення поезії коб-
заря на музику знаходимо у передмові Л. с. кауфмана до упорядко-
ваного ним збірника “За думою дума. Пісні та романси композиторів 
ХіХ століття на слова Т. Г. Шевченка” (к.: Музична Україна, 1967), 
машинопис якої із правкою автора зберігається у ЦдаМЛМ України1. 
Музикознавець відзначає: “чимало творів, написаних на його слова в 
середині, або у другій половині ХіХ сторіччя, були згодом забуті і до 
наших часів не дійшли, як залишилися невідомими й прізвища їх авто-
рів. Проте, знаючи тогочасні цензурні умови, можна припустити, що 
це забуття мало штучний характер, що більшість вокальних творів на 
слова Т. Г. Шевченка, написаних в минулому сторіччі, була забута не 
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через їх низьку художню якість, а саме завдяки підступам реакції”2. до 
цього збірника увійшли пісні “нащо мені чорні брови” М. а. Маркеви-
ча, “Б’ють пороги...” к. П. вільбоа, “думи мої, думи” о. і. рубця, “Зоре 
моя вечірняя”3 та “Утоптала стежечку” Г. П. Гладкого, “Єсть на світі 
воля” П. П. сокальського, “не женися на багатій”, “як маю я журити-
ся”, “Тяжко, важко в світі жити” я. і. сичова, “ой, маю, маю я оченя-
та” в. і. сокальського, “реве та стогне дніпр широкий” д. я. крижа-
нівського4, “ой, маю, маю...” П. а. Щуровського, а також “За думою 
дума”, “над дніпровою сагою”, “не тополю високую”, “якби мені че-
ревики” в. і. Заремби.

видається парадоксальним, що найдавніший із виявлених у 
ЦдаМЛМ України “шевченківських” нотних рукописів – не вокаль-
на мініатюра чи хоровий твір, а фортепіанна п’єса “Марш на смерть 
Т. Шевченка” композитора середини ХіХ ст. Тимофія Безуглого, 
що під четвертим номером входить до авторської збірки “Твори для 
фортепіано. випуск і”5. архів-музей придбав рукописи Т. Безуглого, 
фольклорний збірник “васильківський соловей київської України” 
П. М. карпенка, а також 29 примірників літератури кінця ХіХ ст. за 

Тимофій Безуглий. 
“Марш на смерть
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порадою Зої іванівни яблокової, доньки скрипаля й колекціонера укра-
їніки івана івановича непомнящего (Любова)6. Загалом в особовому 
фонді Т. Безуглого зберігаються вісім рукописів його фортепіанних 
творів (цензурні примірники 1864–1865 рр.) – і це чи не єдине доку-
ментальне свідчення творчої діяльності митця. випуск і, який закриває 
“Марш на смерть Т. Шевченка”, скріплено печаткою Петербурзького 
цензурного комітету, довідкою про ідентичність рукопису і літографі-
єю друкарні М. Бернарда, а також дозволом на публікацію, датованим 
11 вереснем 1864 року. 1-й випуск творів також містить аркуш із редак-
торськими (можливо, авторськими) зауваженнями до нотного тексту. 
на титульних аркушах частини п’єс синім олівцем від руки зазначено 
“от М. Бернарда” та іншим почерком, чорнилами, дається резолюція 
цензора (6–10 липня 1864 р.). нотний текст п’єс другого випуску міс-
тить численні рукописні правки синім та зеленим олівцями, розгорнуті 
німецькомовні ремарки (ймовірно видавця, синій олівець) та рукописні 
резолюції цензора (чорне чорнило, інший почерк, аніж у вип. 1, дозволи 
датовано 29 вереснем 1865 р.)7. сучасну публікацію “Маршу на смерть 
Т. Шевченка” (під назвою “жалобний марш на смерть Т. Шевченка”) 
здійснив М. Б. степаненко у сьомому випуску серії нотних видань 
“Українська фортепіанна музика” (к.: Музична Україна, 1978). варто 
додати, що усі вісім віртуозних п’єс Т. Безуглого – яскраві пам’ятки 
українського музичного романтизму, а “Марш на смерть Т. Шевченка” 
за типом художнього висловлювання можна поставити в один ряд із 
фортепіанними жалобними маршами західноєвропейських композито-
рів-класиків. 

очевидно, що написані за мотивами біографії або поезії Т. Г. Шев-
ченка музичні твори для інструментальних складів мають суттєву осо-
бливість: не проспівані тексти кобзаря тут перетворюються на свого 
роду “підтекст”, “ховаються” у назвах композицій, епіграфах, літера-
турних програмах. Так, у квартеті № 5 для двох скрипок, альта і ві-
олончелі харківського композитора в. Г. костенка (1939 р., у 1940 р. 
опублікований видавництвом “Мистецтво”) перед нотним текстом сто-
їть ремарка “За поемою “сон””, а кожну з чотирьох частин твору від-
кривають поетичні епіграфи, від пасторального на початку до щораз 
похмуріших й драматичніших (і ч.: “Та й сон же, сон, напрочуд див-
ний, / Мені приснився: ... / ...Летим... дивлюся – аж світає, / край неба 
палає; / соловейко в темнім гаї / сонце зустрічає. / Тихесенько вітер 
віє, / степи, лани мріють; / Між ярами над ставами / верби зеленіють”; 
іі ч.: “Хіба ти не чуєш людського плачу?”; ііі ч.: “...я знову незримий, 
/ Та й пропхався у палати... / Так от де рай!..”; IV ч.: “...Перед світом 
/ усе те заснуло; / Тільки де-де православні / По углах стогнали...”)8. 
Можна із впевненістю припустити, що у Шевченковій поемі компо-
зитор, у середині 1930-х років звинувачений у “буржуазному націона-
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лізмі”, а вже після іі світової війни засуджений на 25 років таборів, 
знайшов віддзеркалення власних роздумів.

а. я. Штогаренко у поемі для струнного оркестру “душа поета” 
із присвятою “незабутній пам’яті Тараса Шевченка” обмежується дво-
рядковим, свідомо перефразованим епіграфом із “Заповіту”: “не за-
були пом’янути / незлим тихим словом...”. очевидно, що завершена 
17 грудня 1959 р. партитура писалася із прицілом на майбутні урочис-
тості з нагоди 100-х роковин кобзаря9 – так само, як і фортепіанна “Ба-
лада” Ф. М. надененка (автограф датовано кінцем серпня – 10 вересня 
1961 р.), епіграфом до якої стали початкові шість рядків поеми “Гай-
дамаки”10.

Поряд із численними піснями та хорами на тексти Т. Г. Шевченка 
П. Т. Глушков, який навчався композиції спочатку у Петербурзькій, а 
згодом у київській консерваторії, до 150-річчя з дня народження коб-
заря написав Тріо № 5 для скрипки, віолончелі та фортепіано (тв. 216, 
28 листопада – 19 грудня 1963 р.)11. автограф містить два співзвуч-

М. і. вериківський. 
“Заповіт”.

обробка 
української 

народної пісні
на слова

Т. Г. Шевченка 
для мішаного 

хору в супроводі 
фортепіано (для 

репертуару учнів
і. с. Паторжин-

ського).
автограф.

26 лютого 1951 р.
ЦДаМЛМ України, 

ф. 1250, оп. 1, 
од.зб. 525, арк. 2.
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них варіанти присвяти: “Присвячено пам’яти великого кобзаря-поета 
Т.Г. Шевченка” (на арк. 1) та “до 150-річчя народження великого по-
ета-кобзаря Тараса Григоровича Шевченка” (на арк. 2). Звертає на себе 
увагу й принцип добору епіграфів. і ч. відкривають рядки, позначені 
як “народні” (“Поки буде дніпро сивий / нести в море воду, / живий 
буде Тарас в серці / вільного народу”12); іі ч. – рядки “народної пісні 
на слова Т. Г. Шевченка”, які є близьким до оригіналу переспівом Шев-
ченкового “немає гірше, як в неволі...”13; ііі ч. - “думи мої, думи мої, / 
ви мої єдині, / не кидайте хоч ви мене / При лихій годині. / Прилітайте, 
сизокрилі / Мої голуб’ята, / із-за дніпра широкого / У степ погуляти...” 
(епіграф позначено як “з творів Т. Г. Шевченка” та повторено двічі, на 
титулі до ііі ч. та безпосередньо перед нотним текстом14). Цікаво, що 
перед початком IV ч. знаходимо перекреслені рядки “Заповіту”, який 
замінено на “слова народного кобзаря в. Перепелюка” (“слава, слава 
кобзареві / По всім світі гучна, / слава тобі, співець любий, / сла-
ва невмируща. / не зазнав ти змалечку / ні щастя, ні долі. / відцвіли 
літа найкращі / У панській неволі”), де безпосередньо протиставляють-
ся минула “панська неволя” та сучасна “гучна слава”15. Подібний тип 
“висхідної” драматургії простежується й у написаному через два роки 
в. П. рождественським струнному квартеті пам’яті Т. Г. Шевченка (ав-
тограф партитури 1965 р.), про що свідчать самі назви його чотирьох 
частин: 1. “думи мої, думи...”; 2. “Заслання”; 3. “краю рідний”; 4. “...і 
на оновленій землі...”16. 

Партитура симфонічної поеми “Лілея” Г. і. Майбороди – твору, що 
дав 26-річному композитору путівку в життя, – збереглася в особовому 
фонді композитора у двох варіантах. неповний автограф 1939 р. має 
лише жанровий заголовок, до того ж німецькою мовою (“Simphonische 
Dichtung”)17, що може свідчити про те, що назву “Лілея” твір одержав 
постфактум. Проте важливо, що майже через півстоліття, у 1982 р., 
композитор знову повернувся до власної ранньої композиції, створив-
ши її нову редакцію: рукописні правки були внесені Г. і. Майбородою 
у друковане видання партитури (к.: Музична Україна, 1977)18.

Музично-драматичний театр ХХ ст. давав композиторам чималий 
простір для реалізації задумів, пов’язаних із творами Т. Г. Шевченка. 
красномовним прикладом можуть слугувати вистави за поемою “Гай-
дамаки” – своєрідним символом національно-визвольних змагань. Без-
цінний документ того часу, що зберігається у ЦдаМЛМ України, – 
автограф партитури к. Г. стеценка (завершена 20 вересня 1919 р.), 
створеної до інсценізації с. Ф. черкасенка19. Той же твір представлений 
в особовому фонді композитора й у вигляді рукописних оркестрових 
партій, імовірно, переписаних дещо пізніше20. відтоді музика к. Г. сте-
ценка до “Гайдамаків” Т. Г. Шевченка набула “канонічного” статусу: 
композитори наступних поколінь нерідко включали окремі стеценкові 
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номери до власних партитур. Так, серед документів, що відклалися в 
особовому фонді П. і. Майбороди, знаходимо клавір та партії музики до 
вистави “Гайдамаки” Харківського червонозаводського театру, ском-
понованої М. Хорошем у 1928 р. із творів М. в. Лисенка, к. Г. стецен-
ка, р. М. Глієра та н. і. Прусліна21. вельми плідний театральний ком-
позитор о. М. радченко (автор музики до понад 400 вистав) звернувся 
до стеценкового спадку у 1963 р.22, коли створював музику до вистави 
Львівського театру ім. М. Заньковецької за “Гайдамаками” в інсцені-
зації в. Г. Грипича. автограф цієї суто інструментальної партитури з 
подвійним авторством (к. Г. стеценко, о. М. радченко) містить деякі 
вказівки на хорові номери (власне хорова партитура відсутня)23. вже 
наступного року о. М. радченку довелося вдруге звернутися до Шев-
ченкової поеми – зберігся клавір (автограф із рукописними доповне-
ннями) із музичними номерами до інсценізації в. і. Харченка, в основу 
якої лягла драматична версія Леся курбаса24.

із музики до драми Т. Г. Шевченка “назар стодоля” в особовому 
фонді о. М. радченка збереглися у вигляді окремих автографів дві пісні 
Галі – “Гой, гоя, гоя! Що зо мною, що я?...”25 та “Хустина” (“У неділю не 

о. М. радченко. 
Пісня Галі з 

музики до драми
Т. Г. Шевченка 

“назар стодоля”. 
клавір.

автограф. [1942].
ЦДаМЛМ 

України, ф. 174, 
оп. 1, од. зб. 9, 

арк. 19.
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гуляла...”)26, які, цілком можливо, після прем’єри одержали самостійне 
життя. обидва номери не датовані, проте у кількох укладених компози-
тором переліках власних творів знаходимо згадки про три вистави “на-
зар стодоля”. Перша з них була поставлена Українським державним 
театром ім. М. Заньковецької в евакуації, і цю подію о. М. радченко 
коментує доволі детально: “15 номеров новой оригинальной музыки 
и гармонизация, монтировка и инструментовка мелодий “вечорныць” 
П. нищинского с напева актеров театра Т. И. соболевой и а. И. оле-
ся, певших в прошлом “вечорныци”. (в связи с тем, что в условиях 
эвакуации театр нигде не мог добыть клавира “вечорныць” нищин-
ского). Постановка в. Ивченко. январь 1942 г. Тобольск”27. У двох 
оновлених переліках, датованих 1954 р., також згадуються однойменні 
вистави Хмельницького обласного драматичного театру ім. Г. Петров-
ського28 та Запорізького музично-драматичного театру ім. Щорса29. 

Музику до вистави “невольник” (інсценізація М. Л. кропивниць-
кого за поемою Т. Г. Шевченка “сліпий”) о. М. радченка адресовано 
щонайменше двом театрам, один із яких – чернівецький. Більша час-
тина матеріалу представлена у вигляді клавіру (датований орієнтовно 
1961 р.) і лише один номер – “веснянка” - у вигляді партитури30. Збе-
реглися й окремі чернетки музики о. М. радченка до поеми Т. Г. Шев-
ченка “відьма”, у яких композитор поряд із традиційними вокальними 
номерами використовує прийоми мелодекламації. 

Багаторічний диригент Харківського, а згодом київського театрів 
музичної комедії о. П. рябов поряд із численними музично-театраль-
ними творами (переважно легкого жанру) залишив по собі й окремі 
номери з музики до драми Т. Г. Шевченка “назар стодоля”, що збе-
реглися у вигляді клавіру (чорновий автограф та рукопис автором не 
датовані)31.

нерідко твори Т. Г. Шевченка ставали основою для оперних поло-
тен. одним із першовідкривачів цього жанру в ХХ ст. став композитор 
П. і. сениця, який до 1916 року працював над музично-театральним 
утіленням “наймички” Т. Г. Шевченка. на жаль, в особовому фонді 
композитора її нотний матеріал не зберігся, лише авторський переказ 
сценарію опери, надісланий П. і. сеницею у формі листа до народного 
комісаріату освіти Урср32.

Початком об’ємної оперної шевченкіани М. і. вериківського можна 
вважати оркестрування сюїти з опери “катерина” М. М. аркаса, здій-
снене композитором у [1934] р. Три номери твору (“Увертюра”, “ан-
тракт”, “Танок”) збереглися у формі рукописних партій33. Перехідні, 
“прикордонні” жанри взагалі були вкрай характерними для 1930- х ро-
ків. наприклад, опера на три дії в. Г. костенка “назар стодоля” міс-
тить численні ознаки музично-драматичної вистави: власне лібрето 
композитор називає “інсценізацією”, користується прийомами вільної 
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мелодекламації, номери в клавірі виписані у довільному порядку34. до 
того ж, в. Г. костенко долучає до твору чималу кількість “каноніч-
них” музичних номерів, відзначаючи у примітці: “№№ 19, 20, 25, 26, 
27, 29 і 30 – музика ніщинського в обробці і оркестровці в. костенка; 
№ 22 – мелодія кропивницького”35. власне автограф клавіру (з розміт-
кою інструментовки) не датовано, однак він містить печатку з таким 
текстом: “дозволено Головреперткомом Усрр 23-VI 1937 до підготов-
ки в театрах (44 муз. N.N.)”36. Це дозволяє не лише датувати твір, а й 
припустити, що клавір призначався для виконання не в оперних, а в 
драматичних (музично-драматичних) театрах. до іншого відгалуження 
музичного театру – камерної опери – належить оперний етюд М. і. ве-
риківського на 1 дію, 2 картини “сотник”, створений на власне лібрето 
за однойменною поемою Т. Г. Шевченка. судячи із документів, роботу 
композитор розпочав із написання вокальних партій (їх автограф дато-
ваний 30 липня - 5 серпня 1938 р.37), а вже після того з’явився клавір 
оперного етюду38 та машинописний примірник лібрето39. Можна при-
пустити, що у 1930-х роках навряд чи була створена партитура опер-
ного етюду. Лише через двадцять років М. і. вериківський оркеструє 
для великого симфонічного складу два номери із твору: аріозо настусі 
“якби мені крила...” (автограф датовано 26 квітня 1958 р.)40 та монолог 
настусі “добре, добре... не ждатиму...” (28–30 квітня 1958 р.)41. Проте 
у наші дні оперний етюд продовжує виконуватися саме у форматі ка-
мерної вистави, у фортепіанному супроводі42.

За поемою Т. Г. Шевченка М. і. вериківський написав і свій цен-
тральний твір – оперу “наймичка” (лібрето к. М. Герасименка та 
М. і. вериківського), автографи та рукописні копії якої збереглися у 
численних варіантах та редакціях43. Початкові розрізнені начерки да-
товано 22 березня – 29 червня 1939 р.44, а перший повний клавір (і ре-
дакція) у п’яти томах було створено протягом 1940 р.45 Підготовчий 
матеріал до іі редакції датований композитором 28 вересня 1957 р. – 
15 березня 1959 р.46 десятки автографів окремих номерів та сцен з 
опери з’явилися протягом 1941–1945 рр. у вигляді партитур, клавірів 
та комплектів оркестрових партій47. крім того, “наймичка” М. і. вери-
ківського лягла в основу літературно-музичної композиції за поемою 
Т. Г. Шевченка, п’ять машинописних варіантів тексту якої (окремі з 
рукописною правкою композитора) зберігаються в архіві-музеї48.

Протягом двох років М. і. вериківського не полишала ідея ще од-
нієї опери на Шевченковий сюжет – “назар стодоля”. наприкінці груд-
ня 1952 р. композитор у загальних рисах намітив сценарій твору49, а в 
жовтні – листопаді 1954-го написав два варіанти лібрето і дії, що мала 
складатися з шести сцен50. Утім, цьому задуму не судилося здійснитися, 
на відміну від концертно-оперного малюнку “Запорожці”, від перших 
начерків якого до закінчення не минуло й року. очевидно, що за за-
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думом це був яскраво-новаторський твір. У власному лібрето М. і. ве-
риківський поєднав фольклорні тексти із творами с. в. руданського, 
с. Ф. черкасенка та Т. Г.Шевченка (від останнього – уривок “ой гоп 
таки так...” з поеми “Гайдамаки”), а призначалася композиція для ви-
конання капелою бандуристів. етапи роботи над твором легко просте-
жити за документальними джерелами: чернетками лібрето (27 верес-
ня – 14 жовтня 1959 р.)51 та варіантами клавіру (8 березня – 14 червня 
1960, б/д)52.

Поема “Гайдамаки” у часи іі світової війни знову стає надзвичайно 
актуальною. Про це, зокрема, свідчить звернення до неї композиторів 
Ю. с. Мейтуса, в. П. рибальченка та М. д. Тіца, які у співавторстві 
написали однойменну оперу на чотири дії (лібрето в. в. Бичка в ре-
дакції М. П. Бажана). в особовому фонді Ю. с. Мейтуса зберігається 
повна партитура твору (автограф Ю. с. Мейтуса з помітками диригента 
в. с. Тольби, датований 5 листопада 1943 р.)53, а також варіанти кла-
віру: автограф Ю. с. Мейтуса 1941–1943 рр.54 та рукопис із правкою 
композитора 1943 р.55

У повоєнний час, 1956 року, оперна студія київської держав-
ної консерваторії ім. П. і. чайковського здійснила постановку опери 
М. М. аркаса “катерина”, музичну редакцію якої здійснив Г. П. Та-
ранов. Про цю подію нагадує клавір одного з номерів опери, хору “о, 
краю мій рідний”, що зберігається у складі особового фонду компози-
тора (автограф Г. П. Таранова датовано за роком прем’єри вистави)56. 

спробу театрального осмислення життєвого шляху кобзаря здій-
снив Г. і. Майборода в опері “Тарас Шевченко” на власне лібрето, 
у якій чимало літературних сюжетів поета перенесено у біографічну 
площину. “Літературність” твору підкреслено у його жанровому озна-
ченні – “опера у чотирьох новелах”. етапи роботи композитора над 
нею можна прослідкувати за матеріалами трьох архівних справ: урив-
ками чорнового автографу57, ротапринтним примірником58 та виданням 
1968 р. з авторською правкою 1989 р. (останнє позначено Г. і. Май-
бородою як “нова редакція”)59. слід відзначити, що в остаточному ва-
ріанті клавіру початкові назви новел замінено відповідними рядками 
з творів Т. Г. Шевченка: “У тій хатині, в тім гаю...”, “якби ви знали 
паничі...” (в автографі – “серед чужих”), “караюсь, мучуся, але не ка-
юсь...”, “і мене сім’ї великій” (в автографі – “смерть”). Помічаємо чи-
мало ознак російської опери ХіХ ст. – наприклад, сцена балу у другій 
новелі або “славильні” хори (зокрема, у і редакції опера завершується 
таким текстом: “слава Тарасу, слава великому. слава!”). У редакції 
1989 р. опера, по суті, не зазнала жодних суттєвих змін: композитором 
було зроблено “косметичні” купюри в інструментальній частині другої 
та третьої новел, а в четвертій значно скорочено аж надто помпезну 
фінальну “славу”.
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напередодні ювілейного 1964 року було створено ще одну му-
зично-театральну партитуру – монументальний балет в. Б. Гомоляки 
“оксана” за поемою Т. Г. Шевченка “сліпа” (лібрето о. Лукацького). 
Єдиний повний автограф партитури містить на титульному аркуші 
присвяту: “Б. Лебедеву дирижеру донецкого театра оперы и балета” 
(прем’єра твору відбулася саме в донецьку у 1964 р.)60. дві інші справи 
(також автографи в. Б. Гомоляки) містять уривки клавіру та партитури 
балету61.

У ХХ ст. українськими композиторами було написано декілька епо-
хальних творів на тексти Т. Г. Шевченка у вокально-симфонічних жан-
рах. Знаменита кантата-поема Л. М. ревуцького існує у двох авторських 
варіантах. Перший, для мішаного хору у супроводі фортепіано, був за-
вершений у с. іржавець Прилуцького повіту Полтавської обл. 1 серпня 
1923 р. (ротапринт з автографу містить пізніші “наведення” зникаю-
чого тексту та виконавські помітки)62; другий автограф, датований 16 
липня 1944 р., – партитура для хору, солістів та оркестру, з паралель-
ними українською та російською підтекстовками63. Присвячена пам’яті 
М. о. Грінченка, поема для баса й симфонічного оркестру “чернець” 
М. і. вериківського, як і “Хустина” Л. М. ревуцького, має дві редакції. 
над першою композитор працював у 1943-1944 роках: 22 січня 1943 р. 
був завершений клавір твору64, а 16 лютого – партитура65. наступного 
року композитор підготував інший примірник автографа до друку, цей 
документ містить редакційні правки державного видавництва України 
та резолюцію Б. М. Лятошинського66. на початку 1960-х М. і. вериків-
ський створив другу редакцію твору, про що свідчать три рукописних 
варіанти клавіру67 (усі – без дати) та два примірники партитури: сім ар-
кушів автографа 1961 р.68 й підготовлений до видання рукопис поеми, 
датований 28 квітня – 2 червня 1963 р.69

начерки до ораторії М. і. вериківського “іван Гус” за одноймен-
ною поемою Т. Г. Шевченка – красномовний документ воєнного часу, 
своєрідний щоденник композитора. окремі теми та уривки клавіру ці-
каві не лише музичним наповненням, а й супроводжуючими їх запи-
сами біографічно-побутового характеру70. Початок роботи над твором 
М. і. вериківський позначає записом: “25/V 1943 Потяг 42 Москва – 
владивосток” (арк. 1). на наступних аркушах автографа зустрічаємо 
таке: “27/ V вагон 2133 місце 27” (арк. 2 зв.); “2/Vі іркутськ” (арк. 3); 
“5/Vі 1943 іркутськ” (арк. 4); “25/і 1944 Москва” (арк. 16); “26/і 1944” 
(арк. 17). крім того, незадовго до початку роботи над “іваном Гусом” 
композитор оркестрував для симфонічного складу пісню М. в. Лисен-
ка на слова Т. Г. Шевченка “ой, одна я, одна”, партитура якої була 
завершена в Уфі 23 лютого 1943 р.71 Укотре мусимо зауважити, на-
скільки актуальним ставав для українських митців Т. Г. Шевченко у 
часи історичних катаклізмів.
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Утім, після війни М. і. вериківський ще двічі звертався до Шев-
ченкових поем у вокально-симфонічних жанрах. У червні 1951 р. ним 
було зроблено начерки вокальних партій до ораторії “Тополя” (нотний 
автограф містить позначки “чоловічий хор”, “жіночий хор”, “мати”, 
“дівчина”, “дід”)72, а наприкінці 1951 р. розпочато двочастинну орато-
рію “Гайдамаки”, літературний сценарій та лібрето якої композитор на-
писав самостійно. У виконанні “Гайдамаків” М. і. вериківського мала 
бути задіяна безпрецедентна кількість учасників: жіночий квартет, жі-
ночий, чоловічий та мішаний хори, а також симфонічний оркестр73. 

до сторіччя від дня смерті кобзаря в. Т. Борисов зробив аранжу-
вання пісні “ой одна я одна” для сопрано з симфонічним оркестром 
(оригінальна версія – для високого голосу в супроводі фортепіано, про 
що вказано на автографі партитури від 19 лютого 1961 р.)74. З вокально-
симфонічних творів наступних десятиліть та шевченківських текстів, 
автографи яких знаходяться у ЦдаМЛМ України, необхідно згадати 
рапсодію Лесі дичко “думка” для колоратурного сопрано, чоловічо-
го хору та симфонічного оркестру (клавір, ротапринт автографа іі ре-
дакції, 1978 р.)75 та вокально-симфонічну поему (= ораторію-кантату) 
“Тополя” П. і. Майбороди для мішаного хору, сопрано, мецо-сопрано, 
читця та симфонічного оркестру (автограф клавіру з варіантами окре-
мих фрагментів датовано 1985 р., партитура не датована)76.

камерно-вокальна лірика, як і хори та тексти Т. Г. Шевченка у 
фондах архіву-музею, могли б стати темою окремою розвідки. один 
із найбільш ранніх автографів у пісенному жанрі належить перу 
о. с. чишка. важливо, що мініатюра “ой, маю, маю” для сопрано в 
супроводі фортепіано на слова кобзаря стала найпершим твором ком-
позитора (автограф із подвійним датуванням – 10 січня 1916 р. (Харків) 
та 10 травня 1928 р. (краснодар) – позначено як ор. 1 № 1 та при-
свячено дружині)77. Уривок із поеми “невольник” Т. Г. Шевченка ліг 
в основу “думи про козака степана” в. Г. костенка, опублікованої у 
1928 р. у Харкові державним видавництвом України78. Звертаючись до 
поезії кобзаря, П. і. сениця відмовляється від звичного фортепіанного 
супроводу, поєднуючи у романсі “Тече вода” тембр тенора з ансамблем 
скрипки, віолончелі та фортепіано79.

серед пісень та романсів, написаних із нагоди 125-річчя від дня на-
родження Т. Г. Шевченка, слід згадати “сон” (“на панщині пшеницю 
жала...”) Ю. с. Мейтуса для мецо-сопрано і фортепіано80; “думи мої” 
М. і. вериківського81; романс П. Т. Глушкова “По діброві вітер виє” 
для високого голосу у супроводі фортепіано82, а також пісню “ревет и 
стонет днепр широкий” П. Г. куликівського, написану на російський 
переклад “Причинної” Т. Г. Шевченка, здійснений М. в. ісаковським83.

Пісенна Шевченкіана наступного десятиліття представлена трьома 
примірниками автографа “думки” і. я. Берковича для сопрано у су-
проводі фортепіано (1945) – твору доволі нетиповому для композито-
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ра, чиї зусилля протягом усього життя були спрямовані на формування 
фортепіанного репертуару для дітей та юнацтва84, а також перекладен-
ням а. Й. кос-анатольського для голосу з фортепіано народної мелодії 
“думи мої”, здійсненим 3 серпня 1947 р.85

У зошиті П. Т. Глушкова “нові твори. 1954 г.” серед інших зна-
ходимо дві пісні на слова Т. Г. Шевченка: “навгороді коло броду” для 
високого голосу з фортепіано (7 червня) та “Закувала зозуленька” для 
мецо-сопрано з фортепіано (26-29 липня)86. на відміну від цих компо-
зицій, вирішених у “народницькому” ключі, де партія фортепіано не-
рідко імітує награвання кобзи, “думи” о. с. чишка (тв. 88 № 2; запис 
“тв. 1 № 2” в автографі перекреслено) здаються справжнім викликом 
традиції. У варіанті твору 1956 р. вокал супроводжується органом (ре-
дакцію партії органу здійснив видатний ленінградський музикант, уро-
дженець Боярки, що під києвом, і. о. Браудо)87. Так само винятково 
сприймається ліричний романс “якби зустрілися ми знову...” в контек-
сті творчого доробку відомого одеського композитора, автора числен-
них монументальних полотен о. о. красотова88.

Протягом кількох днів лютого 1961 р. а. Й. кос-анатольським 
було написано одразу чотири вокальні мініатюри на тексти кобзаря: 
“ой, тумане, тумане”, “Єсть на світі доля”, “сонце заходить”, “Була 
собі Гандзя”, автографи яких в особовому фонді композитора ста-
новлять єдину справу89. За рік після цього зусиллями Л. с. кауфмана 
широкому загалу було повернено маловідомі пісні с. с. Гулака-арте-
мовського, одна з яких – “стоїть явор над водою” – була присвячена 
автором першої української опери Т. Г. Шевченку90. Поодинокі пісні 
та романси на тексти кобзаря також зустрічаються в особових фондах 
композиторів в. в. Тилика (“сонце заходить” для голосу з фортепіано, 
автограф 1963 р.)91, р. і. верещагіна (“Заслання” [перекр.: “і небо не-
вмите. Балада”] для голосу в супроводі фортепіано, чорновий автограф, 
8 січня 1979 р.)92, П. і. Майбороди (“Зоре моя вечірняя” для голосу в 
супроводі фортепіано, аранжування народної мелодії, автограф не да-
товано)93. Тим часом більшість солоспівів вже згадуваного львівського 
театрального композитора о. М. радченка на слова Т. Г. Шевченка (усі 
автографи без дат) передбачали як камерне виконання, так і на вели-
кій естраді в оркестровому супроводі. Так, автограф його пісні “Хусти-
ночка” для сопрано та фортепіано містить розмітку інструментовки94; 
у клавірі солоспіву “За думою дума роєм вилітає...” вказано, що твір 
може виконуватися баритоном у супроводі струнного оркестру або ор-
кестру народних інструментів95; “Плавай, плавай, лебедонько” – у су-
проводі симфонічного оркестру96.

до 150-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка Українським від-
діленням Музфонду срср та спілкою композиторів України невели-
кими накладами (як правило, 80 прим.) було випущено серію однаково 
оформлених ротапринтних нотних видань. У фондах архіву-музею збе-
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реглися опубліковані таким чином пісня “У гаю, гаю...” в. а. Уманця 
для тенора у супроводі фортепіано97, сатиричний цикл П. а. Полякова 
“Шевченкові молитви”98 та “Пісня про великого кобзаря” с. с. жда-
нова на слова М. Ларіна99.

Близько п’ятдесяти автографів хорових творів на тексти Т. Г. Шев-
ченка зберігається у ЦдаМЛМ України. до одних із найбільш ран-
ніх належить фантазія “Гайдамаки” М. і. вериківського для мішаного 
хору у супроводі фортепіано: зброшурована справа включає біловий 
автограф 13 вересня 1919 р. та чорнові начерки100. Значно пізніше ком-
позитор звернувся до поеми “кавказ” Т. Г. Шевченка, створивши од-
нойменну літературно-музичну композицію для жінхорансу (жіночий 
хоровий театралізований ансамбль був організований в. М. верховин-
цем у 1930 р. у Полтаві). У виконанні твору (автограф його клавіру 
датовано 1938 – 11 лютим 1939 р.) мали брати участь піаніст, два читці 
та поділений на групи хор101. Паралельно М. і. вериківський реалізу-
вав інший задум, хор “світе ясний, світе тихий”. Перший його варіант 
написано для жіночого хору у супроводі фортепіано (автограф, 26–30 
[грудня] 1938 р.), другий – для мішаного (автограф завершено 19 січ-
ня 1939 р.), третій варіант, незавершений – для чоловічого (ймовірно, 
початий значно пізніше за два попередні)102. Перу М. і. вериківського 
також належить обробка для мішаного хору з фортепіано народної ме-
лодії “Заповіту”. Його чернетка, датована 26 лютого 1951 р., має важ-
ливу ремарку: “для репертуару учнів і. с. Паторжинського”103. 

У двох варіантах зберігся автограф “8 пісень на слова Шевченка” 
П. Г. куликівського: для мішаного хору без супроводу та у вигляді 
перекладення для фортепіано. до циклу увійшли пісні “Закувала зозу-
ленька”, “За байраком байрак”, “ой, стрічечку”, “чи ми ще зійдемося 
знову”, “У перетику ходила”, “Тече вода в синє море”, “на городі по-
стернак” та “Заповіт”. Цікаво, що поряд з обома варіантами автогра-
фа у справі також можна знайти комплект хорових партій, начерки до 
окремих частин та рукопис вальсу ор. 34 a-moll Ф. Шопена. очевидно, 
що таке сусідство невипадкове: як і шопенівський вальс, фортепіанне 
перекладення хорів на слова Т. Г. Шевченка передбачало камерне, до-
машнє музикування104.

однією з виняткових ознак особового фонду П. Т. Глушкова є збере-
ження автографів багатьох його творів у численних варіантах, зокрема 
й хорів на тексти кобзаря. наприклад, було виявлено 12 (!) автографів 
пісні “Полюбила чорноброва” (текст із поеми Т. Г. Шевченка “Тополя”, 
1954 р.), що існує у варіантах для мішаного хору без супроводу; для жі-
ночого хору без супроводу; для солістів та хору бандуристів у супрово-
ді бандур; для тенора, чоловічого хору та інструментального супроводу 
(фортепіано або бандур)105. а пісня “навгороді коло броду” (1954) – у 
варіантах для сопрано та мішаного хору без супроводу; для високого 
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голосу в супроводі фортепіано або струнного квартету106. У тому ж році 
П. Т. Глушковим було написано акапельний мішаний хор “Закувала зо-
зуленька”, що зберігся у нотному зошиті “нові твори. 1954 г.” та у ви-
гляді самостійної хорової партитури107. напередодні 150-річчя від дня 
народження Т. Г.Шевченка композитор знову звернувся до творчості 
кобзаря, результатом чого стали сім варіантів автографа “над дніпро-
вою сагою...” для мішаного хору без супроводу, датовані березнем та 
квітнем 1963 р.108

Хори Б. М. Лятошинського та тексти Т. Г. Шевченка за минулі від 
часу їх створення півстоліття вже стали класикою. чорнові автографи 
двох із них – “За байраком байрак” та “над дніпровою сагою” для 
мішаного хору без супроводу (січень 1960 р.) – становлять золотий 
фонд музичної Шевченкіани ЦдаМЛМ України109. Лише у начерках 
збереглися хори “Тече вода” та “Защебетав соловейко...” а. д. Філі-
пенка. обидва, можна припустити, створювалися для дитячого хору: 
начерки першого твору було виявлено у зошиті “Песни для дошколь-
ников” із записами 1960–1961 рр.110; другого – у зошиті 1963 р. “Темы 
детские”111. У 1963 р. репертуар дитячих колективів також поповнився 

Б. Лятошинський. 
“За байраком 

байрак” для 
мішаного хору
без супроводу. 

Текст
Т. Г. Шевченка. 

автограф.
січень 1960 р.

ЦДаМЛМ України, 
ф. 181, оп. 1,

од.зб. 32, арк. 1.
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циклом Ю. с. Мейтуса “10 пісень для дитячого хору без супроводу”, 
заключним номером якого стала пісня на текст Т. Г. Шевченка “Утоп-
тала стежечку”112. Тоді ж композитором було створено другу редакцію 
мішаного хору “я не нездужаю”, чорновий автограф якого датова-
но 3 січня 1963 р.113 низка акапельних хорових обробок українських 
народних пісень на тексти кобзаря належить перу Є. Т. козака. Це, 
зокрема, “ой одна я, одна” для сопрано та мішаного хору (автограф 
24 жовтня 1963 р.)114, “садок вишневий” для мішаного хору(автограф 
27 жовтня 1963 р.)115, “реве та стогне дніпр широкий” для такого ж 
складу (автограф 9 листопада 1963 р.)116, “думи мої” для чоловічого 
хору (автограф 4 лютого 1964 р.)117, “якби мені черевики” у варіан-
тах для мішаного та жіночого хорів (автографи [1960-х] рр.)118, а також 
“Утоптала стежечку” для жіночого хору в супроводі фортепіано ([ав-
тограф?] 1970- х рр.)119. Філософську мініатюру “чого мені тяжко” для 
мішаного хору без супроводу (1965 р.) залишив по собі й видатний 
композитор-пісняр П. і. Майборода120.

чимало автографів хорових творів у фондах архіву-музею лиши-
лися недатованими і вже тому вимагають особливої уваги дослідників. 

Ю. с. Мейтус. “я не нездужаю” для мішаного хору без супроводу на слова
Т. Г. Шевченка. іі редакція. автограф. 3 січня 1963 р.

ЦДаМЛМ України, ф. 182, оп. 1, од.зб. 43, арк. 1, 1 зв., 2.
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серед них треба назвати два твори с. П. Людкевича – “чи ми ще зій-
демося знову?” для мішаного хору, баса, альта та фортепіано121 й “За-
кувала зозуленька” для мішаного хору122; два варіанти хору “За думою 
дума...” о. М. радченка – для чоловічого хору з оркестром або фор-
тепіано123 та для жіночого хору (ансамблю) у супроводі фортепіано124, 
“Летить галка через балку” для жіночого хору з оркестром125; “думка 
(вітре буйний...)” М. я. Гржибовського для мішаного хору без супро-
воду126; “У перетику ходила” Г. с. Литвинова для мішаного хору без 
супроводу127; “і небо невмите” Т. с. кравцова для того ж виконавсько-
го складу128.

У рамках цього огляду неможливо оминути й кіномузику – як пар-
титури, що створювалися до фільмів за творами Т. Г. Шевченка, так і 
музику до біографічних стрічок. в обох жанрах працював М. і. вери-
ківський. Йому, зокрема, належить музика до фільму “Тарас Шевчен-
ко” 1-ї кінофабрики вУФкУ в одесі, відзнятого П. і. чардиніним – в 
особовому фонді композитора збереглися три аркуші чорнового авто-
графа, два з яких датовані 1 травня 1924 р. та 23 грудня 1925 р. (фільм 

с. П. Людкевич. 
“чи ми ще 

зійдемося знову?”. 
для солістів

(бас і альт) та 
мішаного хору 

у супроводі 
фортепіано на слова 

Т. Г. Шевченка. 
автограф. Б/д.

ЦДаМЛМ України, 
ф. 4, оп. 1,

од.зб. 290, арк. 70.
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було випущено у 1926 р.)129. наступну шевченківську роботу М. і. ве-
риківський здійснив також в одесі: кінофільм “назар стодоля” зні-
мався на кіностудії “Українфільм” режисером Г. М. Тасіним. крім 
клавіру музики до “назара стодолі” (жовтень – листопад 1936 р.), 
збереглися початки двох номерів партитури: “Мазурка” (21 листопада 
1936 р.) “Убийство сотника” (без дати)130. до ще одного біографічного 
фільму про Т. Г. Шевченка, створеного режисером і. а. савченком на 
київській кіностудії ім. о. П. довженка, музику написав Б. М. Лято-
шинський. розбитий на окремі номери автограф партитури та клавіру 
(1950–1951 рр.) містить чимало хорових фрагментів та тексти кобза-
ря131. У 1964 р. було завершено роботу над телефільмом “сторінка жит-
тя”, назва якого у чорновому автографі композитора а. д. Філіпенка 
має підзаголовок “Шевченко і чернишевський”132.

варто додати, що для усвідомлення ролі Т. Г. Шевченка в укра-
їнській музичній культурі важливо пам’ятати не лише про твори на 
тексти кобзаря, а й композиції на слова інших поетів, так чи інакше 
присвячені Т. Г. Шевченку. У фондах архіву-музею довгий ряд мемо-
ріальних композицій відкриває кантата к. Г. стеценка “Шевченкові: з 
приводу юбилея 100-ліття народження Т. Шевченка (26.іі. 1814 – 26.іі. 
1914)” на слова к. Малицької133. красномовна пам’ятка своєї доби – 
аркушеве видання романсу в. Г. костенка “Шумить нева...” 1928 р., у 
якому, ймовірно, у 1930-х роках було щільно заштриховане ім’я автора 
поетичного тексту, на довгі роки “викресленого” з історії української 
літератури і. к. Микитенка134.

своєрідний діалог національних культур та історичних епох де-
монструє “відповідь на “Заповіт” Шевченка” М. і. вериківського для 
сопрано та мішаного хору з фортепіано на слова таджицького поета Ла-
хуті (переклад українською мовою М. Т. рильського, автограф 19 січня 
1939 р.)135. крім того, наприкінці 1950-х рр. М. і. вериківський зро-
бив оркестровку двох творів М. в. Лисенка, написаних до Шевченко-
вих роковин: “жалібного маршу” на слова Лесі Українки (партитура 
1958 р.)136 та кантати “до 50 роковин смерті Т. Шевченка” на слова 
в. і. самійленка (партитура для симфонічного оркестру, мішаного хору 
та баса 11 лютого 1959 р.)137.

на початку 1960-х українськими композиторами майже одночасно 
було створено декілька монументальних творів: вокально-симфоніч-
ну поему “дума про безсмертного кобзаря” а. д. Філіпенка на слова 
П. Г. Тичини (клавір, автограф 1961 р.)138; вокальний цикл для низь-
кого голосу й симфонічного оркестру “кобзареві” Ю. с. Мейтуса на 
слова а. с. Малишка у восьми частинах (начерки 1962 р. та автограф 
партитури 1963 р.)139; кантату-думу для мішаного хору, баритона та 
симфонічного оркестру “на могилі Шевченка” Т. с. кравцова та сло-
ва в. М. сосюри (автограф партитури [1962] р.)140. виняток становить 
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вокальний цикл “дніпровські сонети” П. д. Гайдамаки для баритона і 
фортепіано на слова д. о. Луценка у двох частинах (“У Моринцях, де 
народивсь Тарас”, “співаємо Шевченків “Заповіт””), який композитор 
присвятив 150-річчю від дня народження кобзаря141.

в огляді музичної Шевченкіани з особових фондів композиторів-
фондоутворювачів ЦдаМЛМ України свідомо не згадуються десятки, 
а то й сотні музикознавчих досліджень, присвячених творам на тек-
сти Т. Г. Шевченка – їх джерелознавчий аналіз міг би стати темою 
окремого огляду. Так само не взято до уваги численні нотні рукописи 
з фондів установ та організацій, котрі комплектуються архівом-музе-
єм (державного видавництва “Музична Україна”, національної спілки 
композиторів України, музичних колективів, театрів тощо). Тим більше 
цей огляд не може претендувати на історичну повноту висвітлення му-
зичної Шевченкіани 2-ї половини ХіХ–ХХ ст., адже далеко не все, що 
було написано за цей час композиторами, виконано артистами та опри-
люднено видавцями, потрапило до сховищ ЦдаМЛМ України.

Тим не менше, навіть свідомо обмеживши об’єкт дослідження дже-
релами архіву-музею, можна зробити висновок про надзвичайну бага-
тожанровість й тематичну різноманітність вітчизняної музичної Шев-
ченкіани. і, разом із тим, про безліч перспектив її дослідження – від 
суто джерелознавчих до історично-стильових. У кожної доби – свій 
Шевченко, й так само дуже різний він у творах композиторів різних 
поколінь. Зрештою, вивчаючи пов’язану з іменем кобзаря докумен-
тальну спадщину, ми пізнаємо прикмети часу, коли був написаний той 
чи інший твір, і неповторну індивідуальність його автора. Тож споді-
ваємося, що побіжний огляд нотних рукописів із фондів ЦдаМЛМ 
України дасть поштовх для нових досліджень музичної Шевченкіани 
та допоможе повернути чимало з творів минулого до сучасної концерт-
ної практики.

1 ЦдаМЛМ України, ф. 4, оп. 2, од.зб. 239, арк. 1–43; див. також: Л. ка-
уфман. “Перші романси та пісні на тексти з “кобзаря””. нарис (варіант). Маш. 
з правкою автора. [1960-і]. ЦдаМЛМ України, ф. 4, оп. 2, од.зб. 184, арк. 1–6.

2 ЦдаМЛМ України, ф. 4, оп. 2, од.зб. 239, арк. 2–3.
3 див.: Г. П. Гладкий. “Зоре моя, вечірняя”. Пісня для голосу в супрово-

ді фортепіано на слова Т. Г. Шевченка. редакція та обробка Л. с. кауфмана. 
[рукопис Л. кауфмана]. ЦдаМЛМ України, ф. 4, оп. 2, од.зб. 85, арк. 1 зв., 2.

4 див. також: д. крижанівський. “реве та стогне дніпр широкий” (з по-
еми “Причинна”). слова Т. Шевченка. Присвячується М. Л. кропивницько-
му. нотний рукопис без тексту. ЦдаМЛМ України, ф. 4, оп. 1, од.зб. 290, 
арк. 55 зв., 56.

5 ЦдаМЛМ України, ф. 1255, оп. 1, од.зб. 1, арк. 1, 26–29.
6 Передачу документів зафіксовано у протоколі засідання еПк архіву-

музею від 15 травня 1970 р. У 1972 р. було укладено здавальний опис на 2 
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справи, до яких увійшли рукописи П. М. карпенка та Т. Безуглого. У 1995 р. 
за рішенням еПк фольклорну збірку було долучено до фонду 525 ЦдаМЛМ 
України (“колекція документів народної творчості”), а документи Т. Безугло-
го виділено з фонду 523 (“документи діячів українського музичного мисте-
цтва. колекція”) в окремий, особовий фонд за № 1255.

7 ЦдаМЛМ України, ф. 1255, оп. 1, од.зб. 2.
8 костенко В. Г. квартет № 5: для двох скрипок, альта і віолончелі. – 

Харків: Мистецтво, 1940. – 61 с. – (друковане видання). – ЦдаМЛМ України, 
ф. 328, оп. 1, од.зб. 21, арк. 1–30.

9 ЦдаМЛМ України, ф. 109, оп. 1, од.зб. 5, арк. 1–9.
10 Там само, ф. 1251, оп. 1, од.зб. 4, арк. 1–6.
11 Там само, ф. 189, оп. 3, од.зб. 74, арк. 1–29.
12 Там само, арк. 2 зв.
13 Там само, арк. 13 зв. до порівняння подаємо епіграф до іі ч. Тріо та 

оригінальний текст: 1. “нема гірше, як в неволі / Про волю згадати, / а я про 
тебе, воленько моя, / оце нагадаю”; 2. “немає гірше, як в неволі / Про волю 
згадувать. а я / Про тебе, воленько моя, / оце нагадую”.

14 Там само, арк. 18, 19.
15 Там само, арк. 25 зв.
16 Там само, ф. 758, оп. 2. од.зб. 7, арк. 88.
17 Там само, ф. 200, оп. 2, од.зб. 32, арк. 1–7.
18 Там само, од.зб. 33, арк. 1–22.
19 Там само, ф. 175, оп. 1, од.зб. 5, арк. 1–36.
20 Там само, од. зб. 4, арк. 1–45.
21 Там само, ф. 855, оп. 1, од.зб. 122, арк. 1–36. на арк. 2 – дарчий напис 

М. Хороша П.і. Майбороді, датований 1 квітня 1964 р.: “дорогому Платону 
іларіоновичу дарую цей клавір дорогоцінний, який зберігав 36 років, в знаку 
глибокої поваги і любові як до композитора і друга”.

22 датовано за довідковими джерелами (де, до речі, як автор музики до 
вистави значиться лише о. М. радченко), в описі вказано [1964], в інших до-
кументах фонду необхідну інформацію відшукати не вдалося.

23 ЦдаМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од.зб. 20, арк. 1–181.
24 Там само, од.зб. 19, арк. 1–102.
25 Там само, од.зб. 9, арк. 19, 19 зв.
26 Там само, арк. 22–25.
27 див.: “Перечень крупных драматических произведений, музыка к кото-

рым написана композитором а. М. радченко для Украинского государствен-
ного театра им. М. Заньковецкой”. – ЦдаМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од.зб. 
204, арк. 75 зв.

28 “Перечень пьес, музыка к которым написана композитором радченко 
а.М. и исполняется в настоящее время в театрах Усср и рсФср”. авториз. 
маш. червень 1954 р. – ЦдаМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од.зб. 204, арк. 11 зв. 

29 “Перечень пьес, музыка к которым написана композитором радченко 
а.М. и исполняется в настоящее время в театрах Усср и рсФср (по со-
стоянию на 1-ое января 1955-го года.)”. авториз. маш. 31 грудня 1954 р. – 
ЦдаМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од.зб. 204, арк. 15.

30 ЦдаМЛМ України, ф. 174, оп. 1, од.зб. 88, арк. 1–94; арк. 67–87 позна-
чені як “варіант черновицького театру”.

31 Там само, ф. 844, оп. 2, од.зб. 37, арк. 1–31.
32 Там само, ф. 483, оп. 1, од.зб. 1, арк. 1–3; документ не датований.
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33 Там само, ф. 1250, оп. 1, од. зб. 552, арк. 1–59.
34 Там само, ф. 328, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1–47.
35 див.: Там само, арк. 4 зв.
36 Там само, арк. 4. Укладачем опису справу датовано 1932 роком, але 

жодного підтвердження цьому нами не знайдено.
37 Там само, ф. 1250, оп. 1, од. зб. 23, арк. 1–6.
38 Збереглися два його рукописних примірника, один – з авторською прав-

кою. – ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од. зб. 22, арк. 1–69 (1–28 + 29–69).
39 ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од. зб. 24, арк. 1–10.
40 Там само, од.зб. 114, арк. 13–16.
41 Там само, од.зб. 114, арк. 17–27.
42 афіші та запрошення на вистави за одноактною оперою “сотник” 

М. і. вериківського у кдМУ ім. р. М. Глієра та київському міському будин-
ку вчителя. 17 квітня 1996 р., 9 березня 2006 р. – ЦдаМЛМ України, ф. 1250, 
оп. 1, од.зб. 923, арк. 1–5; фотографія учасників постановки оперного етюду 
“сотник” вериківського М. і. в київському Будинку вчителя після вистави. 
9 березня 2006 р. – ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 960, арк. 1.

43 на жаль, партитура і редакції твору збереглася лише частково. див.: 
ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 26–27.

44 ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 28.
45 і картина – [до червня 1940 р.], іі – 10 червня 1940 р.; ііі – 10–28 черв-

ня 1940 р.; IV – [червень–липень 1940 р.]; V – 16 вересня 1940 р. – 3 жовтня 
1956 р., тобто останній том містить зміни, внесені вже під час створення іі ре-
дакції “наймички”. див.: ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 30–34.

46 ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 36.
47 Там само, од.зб. 40–64, 114 (арк. 3–6 у конволюті).
48 Там само, од.зб. 65.
49 Там само, од.зб. 138, арк. 1–3.
50 Там само, од.зб. 139, арк. 1–23 (1–8 + 9–23).
51 Там само, од.зб. 112, арк. 3 зв.–10.
52 Там само, од.зб. 111, арк. 1–25.
53 Там само, ф. 182, оп. 1, од.зб. 1 – і картина; ф. 182, оп. 2, од.зб. 1 – і 

(без і картини) та іі дії; ф. 182, оп. 2, од.зб. 2 – ііі та IV дії.
54 Там само, ф. 182, оп. 2, од.зб. 3.
55 Там само, од.зб. 4.
56 Там само, ф. 334, оп. 2, од.зб. 36, арк. 1–6.
57 очевидно, що чернетки було створено до 1964 р. справа містить дру-

гу новелу “серед чужих” (арк. 18–49) та її неповне ротапринтне відтворення 
(арк. 50–59), а також автограф четвертої новели “смерть” (арк. 60–49) й так 
само неповний її ротапринт (арк. 80–89). див.: ЦдаМЛМ України, ф. 200, 
оп. 1, од.зб. 3.

58 ЦдаМЛМ України, ф. 200, оп. 2, од.зб. 6, арк. 1–98.
59 Там само, од.зб. 7, арк. 1–71.
60 Там само, ф. 445, оп. 1, од.зб. 5, арк. 1–248.
61 див.: ЦдаМЛМ України, ф. 445, оп. 1, од.зб. 4, арк. 1–130; од.зб. 6, 

арк. 1–41.
62 ЦдаМЛМ України, ф. 198, оп. 1, од.зб. 1, арк. 1–8.
63 Там само, од.зб. 2, арк. 1–16.
64 Там само, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 351, арк. 1–21.
65 Там само, од.зб. 350, арк. 1–42.
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66 Там само, од.зб. 352, арк. 1–15.
67 Там само, од.зб. 356–357.
68 Там само, од.зб. 354.
69 Там само, од.зб. 355.
70 Там само, од.зб. 236, арк. 1–21.
71 Там само, од.зб. 557, арк. 1–4.
72 Там само, од.зб. 253, арк. 1–6.
73 див.: Лібрето ораторії, маш. з правкою автора, 21–29 листопада 1951 р. – 

ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 255, арк. 1–26; ескізи клавіру, авто-
граф, 2 грудня 1951 р. – 2 січня 1952 р. (справа також містить уривок із поеми 
“Гайдамаки” М. і. вериківського для солістів і мішаного хору без супроводу 
від 27 липня 1939 р., автограф, арк. 24–25). – ЦдаМЛМ України, ф. 1250, 
оп. 1, од. зб. 254, арк. 1–24.

74 ЦдаМЛМ України, ф. 277, оп. 1, од.зб. 16, арк. 14–19.
75 Там само, ф. 744, оп. 1, од.зб. 10, арк. 1–21.
76 Там само, ф. 855, оп. 1, од.зб. 27, арк. 1–56.
77 Там само, ф. 201, оп. 1, од.зб. 11, арк. 9–10.
78 див.: костенко в. дума про козака степана: для тенора / Муз. в. кос-

тенка, Твір 13 № 1; слова Т. Шевченка. – Харків: двУ, 1928. – 6 с. – (Бібліо-
тека солоспіву). – ЦдаМЛМ України, ф. 328, оп. 1, од.зб. 31, арк. 4–6.

79 ор. 29, № 3. Партитура, партії. автограф. 1934 р. (датовано укладачем 
опису). – ЦдаМЛМ України, ф. 483, оп. 1, од.зб. 5, арк. 3–11.

80 автограф, березень 1939 р. – ЦдаМЛМ України, ф. 182, оп. 2, од. 
зб. 175, арк. 3–5.

81 чорновий автограф, датований 21 листопада 1939 р., зберігався в архіві 
композитора, як не дивно, серед дитячих пісень. див.: ЦдаМЛМ України, 
ф. 1250, оп. 1, од.зб.489, арк. 2 зв., 3. крім цього варіанта аранжування на-
родної мелодії в особовому фонді М. і. вериківського знаходимо й інший – 
рукописний примірник [1942] р. у перекладенні для мішаного хору. див.: 
ЦдаМЛМ України, ф. 1250, оп. 1, од.зб. 516, арк. 2–3.

82 ор. 62, № 1. автограф. – див.: ЦдаМЛМ України, ф. 189, оп. 3, од.зб. 
249, арк. 4 зв.–8. Твір датовано за переліком творів П. Т. Глушкова, де він зна-
читься під іншим опусом (ор. 25): “романсы на тексты Т. Шевченко: 1. “По 
діброві вітер виє...”; 2. “Полюбила чорноброва””. див.: ЦдаМдМ України, 
ф. 189, оп. 3, од.зб. 339, арк. 3 зв., 7. два примірники автографа романсу “По-
любила чорноброва...”, датовані 14 травня 1940 р., див.: ЦдаМЛМ України, 
ф. 189, оп. 3, од.зб. 255, арк. 1–4.

83 автограф. Грудень 1939 р. – ЦдаМЛМ України, ф. 140, оп. 1, од. зб. 2, 
арк. 39.

84 ЦдаМЛМ України, ф. 486, оп. 1, од.зб. 5, арк. 1–9.
85 автограф композитора, крім основної частини, містить окремо випи-

сану вокальну партію та власне, текст Т. Г. Шевченка. – ЦдаМЛМ України, 
ф. 124, оп. 1, од.зб. 149, арк. 1–6.

86 ЦдаМЛМ України, ф. 189, оп. 3, од.зб. 303, арк. 2 зв.–3; 5 зв.–7.
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в обзоре проанализированы нотные рукописи на тексты Т. Г. Шевчен-
ко из личных фондов украинских композиторов 2-й половины ХіХ–ХХ ве-
ков, которые хранятся в ЦГаМЛИ Украины. рассмотрены камерно-инстру-
ментальные, камерно-вокальные, симфонические, вокально-симфонические 
ком позиции, оперы, балеты, музыка к драматическим спектаклям и кинофиль-
мам, а также ряд произведений, посвященных памяти Т. Г. Шевченко.

Ключевые слова: личный фонд; нотная рукопись; композитор; Тарас 
Шевченко; ЦдаМЛМ Украины.

The review analyzes the notes manuscripts on the texts of T. H. Shevchenko 
from the personal collections of Ukrainian composers of the second half of 19–
20 centuries, stored in the Central State Archives Museum of the Literature and Arts 
of Ukraine. There are considered chamber and instrumental, chamber and vocal, 
symphonic, vocal-symphonic compositions, operas, ballets, music for dramatic pro-
ductions and movies, as well as a number of works dedicated to the memory of 
Taras Shevchenko.

Key words: the personal fond; the notes manuscripts; the composer; Taras 
Shevchenko, the Central State Archives Museum of the Literature and Arts of 
Ukraine.


