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ОСОБОВИЙ ФОНД КОмпОзИТОра
мИХаЙЛа ВЕрИКІВСЬКОГО 

(з нових надходжень ЦДамЛм України)

Здійснено огляд особового фонду класика української музики 1-ї поло-
вини ХХ ст. м. і. Вериківського – композитора, хормейстера, фольклориста, 
музикознавця й педагога, автора першого українського балету, першої україн-
ської радянської кантати. особливу увагу приділено аналізу нотних рукописів 
та теоретичних праць. 
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михайло іванович Вериківський (1896–1962) – видатний компо-
зитор, класик української музики 1-ї половини ХХ ст., хормейстер, 
фольклорист, музикознавець-теоретик, педагог. Його величезна музич-
на спадщина охоплює практично всі відомі жанри – від камерних до 
музично-театральних, у багатьох з них він був першовідкривачем1.

незважаючи на непересічну роль особистості м. і. Вериківського 
в історії вітчизняного мистецтва та попри те, що в багатьох музичних 
жанрах він виступив першовідкривачем, його спадщина й дотепер ли-
шається малодослідженою. 

Початкову музичну підготовку, що стала фундаментом для майбут-
нього професійного зростання, м. і. Вериківський отримав в креме-
нецькому архієрейському хорі (тоді – Волинська губернія, нині тер-
нопільська обл.2). кількома роками пізніше, у 1921–1922 рр., ним були 
написані численні хорові духовні композиції3. у наступні десятиліття 
м. і. Вериківський співпрацює з кращими тогочасними театрами (Хар-
ківський театр революції, театр-студія ім. г. михайличенка, “Березіль” 
о. с. курбаса та ін.), кіностудіями. Його твори досить активно публі-
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куються і виконуються, проте “за дужками” цього “видимого” процесу 
лишається титанічна праця: перегляд десятків лібрето, поетичних тек-
стів, редагування творів інших композиторів, ґрунтовні музично-теоре-
тичні дослідження. м. і. Вериківський продовжував і розвивав теоре-
тичну концепцію про ладовий ритм свого вчителя, уродженця Харкова, 
видатного теоретика музичного мистецтва Болеслава леопольдовича 
яворського (1877–1942), який разом з численними музикантами у пер-
ші роки радянської влади переїхав з києва до москви. 

у 1996 р., коли на урядовому рівні відзначали 100-ліття від дня 
народження композитора, планувалося видати повне зібрання його тво-
рів. Цим опікувалися доньки митця – ірина та олена. Після виходу 
кількох томів проект було зупинено через брак фінансування, і донині 
приватний архів м. і. Вериківського лишається практично єдиним дже-
релом для вивчення його багатогранної творчої спадщини. 

Фонд № 1250 було започатковано у 1968 р., коли, через шість ро-
ків після смерті м. і. Вериківського, його доньки передали на збері-
гання до Цдамлм україни кілька хорових творів (переписані рукою 
особистого секретаря композитора В. д. Євсєєвої) та копію фотографії 
1913 р. Відтоді найцінніша частина архіву композитора (автографи кла-
вірів й партитур та ін.) зберігалася в родині молодшої доньки олени та 
її чоловіка, видатного театрального режисера, засновника та художньо-
го керівника київського академічного театру драми і комедії на лівому 
березі дніпра едуарда митницького. іншою частиною архіву (приватне 
листування, документи творчої та громадської діяльності, численні фо-
тографії) опікувалася старша донька композитора музикознавець іри-
на Вериківська (1921–2011)4. Після її смерті вказані документи також 
були передані на зберігання до Цдамлм україни е. м. митницьким 
за згодою спадкоємиці і. м. Вериківської та онуки м. і. Вериківського 
о. с. олексенко. В даний час вони проходять науково-технічне опра-
цювання, в результаті якого буде укладено опис № 2.

е. м. митницький передавав документи м. і. Вериківського до ар-
хіву-музею впродовж 2009–2011 рр. спочатку були прийняті на збе-
рігання матеріали творчої діяльності, які після смерті музиканта про-
довжували зберігатися в його київській квартирі, згодом – та частина 
великої приватної бібліотеки м. і. Вериківського, що знаходилася в 
дачному будиночку в ірпені. треба зауважити, що зібрана м. і. Вери-
ківським бібліотека, яка налічує понад тисячу примірників нотних та 
книжкових видань (у тому числі дореволюційних і рідкісних), періоди-
ки початку ХХ ст. тощо вимагає окремого прискіпливого дослідження. 

документи особового фонду м. і. Вериківського систематизовано 
у восьми розділах. крім величезного масиву творчих матеріалів5 до ар-
хіву-музею надійшли частина епістолярної спадщини6; значна кількість 
документів до біографії (особисті документи, документи композитор-
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ської, диригентської, педагогічної, наукової, службової та громадської 
діяльності, листування з установами та організаціями7); документи, зі-
брані м. і. Вериківським (нотні рукописи композиторів-сучасників, ру-
кописи поетичних та прозових творів 1-ї половини ХХ ст., літературні 
переклади8). В кінці опису вміщено документи про композитора (статті 
та спогади про нього; рецензії, відгуки й анонси виконань його творів 
в україні та за кордоном; матеріали про вшанування пам’яті та попу-
ляризацію творчості м. і. Вериківського9) та зображувальні документи, 
переважно копійні10.

Безцінний матеріал для дослідницької роботи – нотні автографи 
м. і. Вериківського, серед яких особливе місце належить музично-те-
атральним жанрам11. майже над кожним з великих творів композитор 
працював по кілька років, над окремими – кілька десятиліть, відкла-
даючи початий рукопис на певний час і згодом знову повертаючись 
до нього. Численні помітки митця можна побачити й на примірниках 
оперних лібрето (зрештою, не на кожне з них було написано музику). 
Зокрема, першу з відомих опер м. і. Вериківського “лісова пісня” 
(за однойменною драмою лесі українки) було розпочато 19 берез-
ня 1925 р. Від першої її редакції лишилися два варіанти клавіру, від 
другої (1943–1945) – лише робочий матеріал (уривок і дії, записи во-
линських фольклорних мелодій, які композитор планував використати 
в партитурі). рукописний варіант лібрето опери (автограф) свідчить 
про те, що над літературною основою свого першого твору в цьому 
жанрі – втім, як і багатьох наступних – композитор працював самостій-
но12. Ще одна незавершена оперна спроба – “Хвесько андибер”, твір на 
1 дію, лібрето л. м. старицької-Черняхівської13.

Перші завершені оперні твори з’являються у 1930-х рр. В архіві-
музеї зберігаються партитури, клавіри та лібрето наступних відомих 
опер м. і. Вериківського: “діли небесні” на лібрето остапа Вишні 
(1931)14; “Вій” на власне лібрето за інсценізацією м. л. кропивницько-
го однойменної повісті м. В. гоголя (і редакція – 1936–1937; іі редак-
ція – 1945–1946)15; “сотник”, власне лібрето за поемою т. г. Шевченка 
(1938)16. наприкінці 1930-х рр. м. і. Вериківський розпочав роботу над 
своїм найвідомішим твором – оперою “наймичка”, автографи якої збе-
реглися у численних варіантах цілого твору та окремих його уривків 
(1939–1959)17. наприкінці життя, у переддень 100-річчя від дня смерті 
т. г. Шевченка, за матеріалами власної опери композитором було ство-
рено літературно-музичну композицію18.

“наймичка” належить до опер “великого стилю”. Проте, незважа-
ючи на її успіх у глядача, композитор не залишав роботу над операми 
малої форми. до 1944 р. належать ескізи вокальних партій камерної 
музичної драми “Оргія” за лесею українкою (від цього задуму зре-
штою лишився монолог неріси “Чого ж ти ждеш, антею?...”)19. Зго-
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дом в творчій лабораторії композитора з’явилися оперні етюди “Байка 
про Будяка й троянду” на текст л. і. глібова20, “Втікачі” за оповіда-
нням “дорогою ціною” м. м. коцюбинського (1948)21. до кінця не був 
реалізований план опери “ярослав мудрий” за драмою і. а. кочерги, 
залишилися тільки монолог ярослава “Всю ніч мене страшні гнітили 
сни...” (1945)22 та варіанти лібрето опери (1949)23.

Початок 1950-х рр. знаменує повернення до композицій великої 
форми. на жаль, роботу над оперою “карнавал у сент-іштвані” на три 
дії за новелою “ілонка” о. т. гончара (інші робочі назви – “дочка коро-
ля Штефана”, “гарнізон сент-іштвана”) гальмувало недосконале лі-
брето. музичних матеріалів залишилося небагато (чорновий та біловий 
варіанти клавіру, 1950–1951)24, тоді як сценарій та лібрето твору існує у 
кількох десятках редакцій самого композитора, а також т. г. масенка, 
о. і. марунич, л. Внучкової (1949–1953)25. остання з закінчених опер 
м. і. Вериківського – “слава” на 4 дії, 5 картин, лібрето композитора 
за однойменною п’єсою В. м. гусєва. робота над цим твором тривала 
з 1955-го до смерті автора у 1962 р.26 За особовим фондом музиканта 
можна ознайомитися ще з кількома фрагментами, на жаль, недописа-
них творів – “Безымянная звезда” за однойменною п’єсою румунського 
сучасника м. і. Вериківського м. себастьяна (1959; можливо, “інтро-
дукція” та “сцена на вокзалі”, що лишилися тільки в клавірі, планува-
лися як музика до драматичної вистави)27; “тарас Бульба” за повістю 
м. В. гоголя (недатований уривок з фіналу опери)28.

Величезну цінність для дослідження історії українського музичного 
театру становить масив сценаріїв та лібрето, роботу над якими компо-
зитор залишив на “літературному” етапі. Це, зокрема, композиційний 
план музичної драми на чотири розділи “Земля українська” (1930; авто-
ри – я. а. мамонтов, м. і. Вериківський, с. і. каргальський)29; “Павка 
корчагін” о. П. Варавви (олекси кобеця) за романом “як гартувалася 
сталь” м. о. островського (1936)30; “Фата моргана” [я. а. мамонто-
ва] за однойменною повістю м. м. коцюбинського (до 1940)31; “Штур-
вальний крейсер “антей” я. В. апушкіна за його ж одноактною п’єсою 
“Одеський вальс” (1941)32. Пізніше м. і. Вериківський продовжує звер-
татися до української драматургії та сюжетів з сучасної вітчизняної 
дійсності. Це доводять, зокрема, лібрето “гори мої, гори карпатські” 
(інша назва – “В околицях Хуста”) про життя закарпатської молоді 
(1945–1948, автор лібрето невстановлений)33; “григорій Чернов” (інші 
назви – “сестра марія”, “капітан Чернов”) за повістю “Просто лю-
бов” В. л. Василевської (1947)34; “давид мотузка” за романом “Бур’ян” 
а. В. головка (1948)35; “у неділю рано зілля копала” В. с. Василька за 
оповіданням о. Ю. кобилянської (1950–1952)36; “назар стодоля” за 
драмою т. г. Шевченка (1952–1954)37; “Осіння казка” за драмою лесі 
українки (1957)38; “За двома зайцями” за комедією м. П. старицького 
(1961)39. 
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м. і. Вериківський – автор першого українського балету, варіанти 
якого також зберігаються у складі фонду № 1250. робота на цим тво-
ром, фактично, тривала протягом усього життя композитора, причому 
у кожній наступній редакції балет за мотивами народної історичної піс-
ні “у містечку Богуславку...” змінював назву. Загалом таких назв було 
чотири: “ягелла”, “Весняна казка”, “Пан каньовський” (у цьому варіан-
ті твір ставився в Харкові на початку 1930-х, невдовзі після заснування 
державної столичної опери), “Бондарівна”. робота над літературною 
основою балету, ймовірно, була розпочата у 1925 р.40, клавір – 1926 р.41, 
а єдиний варіант партитури датований жовтнем–груднем 1929 р.42 Ще 
один задум – фантастичний балет з княжих часів на україні “Хоробрий 
лицар андрійко” (інші назва – “тройзілля”) – не був реалізований; ро-
бота припинилася на початковому етапі (1943)43.

Значну частину творчого доробку м. і. Вериківського складає му-
зика до драматичних вистав та художніх фільмів. у 1920–1930-х рр. 
композитор співпрацював з кращими харківськими трупами та режи-
серами-постановниками, які справедливо вважаються гордістю модер-
ного українського театру. театр-студія ім. г. михайличенка замовляв 
композитору музику до вистав “універсальний некрополь” за творами 
“Хуліо Хуреніто” й “трест д.е.” і. г. еренбурга (1923–1924)44, “со-
рочинський ярмарок” за м. П. старицьким (1924–1926)45. для театру 
“Березіль” о. с. курбаса м. і. Вериківський писав музику до виста-
ви “жакерія” за історичною драмою П. меріме (1925, постановка 
Б. Х. тягна)46 та доволі велику партитуру під назвою “Прокламація 
сезону” (1926)47. Згодом розпочалася співпраця з Харківським театром 
революції, де композитор виступив автором музики до вистав “жан-
дарм” за драмою “украдене щастя” і. я. Франка (рукопис розпочато у 
1933 р., постановка і. Ф. Земгано)48 й “таланти без прихильників” (інші 
назви вистави – “Птахи та комахи”, “соло на флейті”) за сатиричною 
комедією і. к. микитенка (1934, постановка м. с. терещенка)49. “Пісня 
партизан”, орієнтовно датована 1939 р.50, свідчить про участь компо-
зитора у підготовці виставі “Бастилія божої матері” за однойменною 
драмою і. к. микитенка. музика до спектаклю “Чорні хлопці” (робо-
ча назва в нотному рукописі) Харківського Червонозаводського театру 
в особовому архіві композитора збереглася лише у вигляді клавіру 
(1933–1934)51, так само як і музика до радіовистави “свіччине весілля” 
(інша назва – “сміливий зброяр”) за драматичною поемою і. а. кочер-
ги (1935–1937)52. 

музика м. і. Вериківського до драми “Ой, не ходи, грицю” (“ма-
руся Шурай”) була використана двома театрами – Харківським теа-
тром революції та київським академічним драматичним театром ім. 
і.я. Франка, причому перший спирався на прочитання сюжету сучас-
ним драматургом і. к. микитенком (режисер-постановник м. с. тере-
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щенко, вистава йшла під назвою “маруся Шурай”), а другий – на кла-
сичну драму м. П. старицького (постановник г. П. Юра). музика до 
обох вистав була написана упродовж 1934–1938 рр.,53 а коли у 1956 р. 
театр ім. і. я. Франка в особі режисера В. м. добровольського знову 
звертається до п’єси м. П. старицького, м. і. Вериківський створює 
другу редакцію музичного оформлення вистави54. крім цього, зберіг-
ся єдиний аркуш з начерками музики до комедії і. к. карпенка-карого 
“Хазяїн”, над постановкою якої у 1937 р. працював видатний україн-
ський актор а. м. Бучма55.

український історичний епос та героїзація особистості – основні 
кінематографічні теми, над якими у 1920-х та 1930-х рр. працював 
м. і. Вериківський. назви кінофільмів промовляють самі за себе: “та-
рас Шевченко” (1924–1925, одеська кінофабрика, режисер П. і. Чар-
динін), “назар стодоля” (1936, одеська кіностудія “українфільм”, 
режисер г. м. тасін), “устим кармелюк” (1938, одеська кіностудія, 
режисер г. м. тасін). З нагоди визволення києва м. і. Вериківським 
у 1944 р. було створено музику до кіноконцерту “українські мелодії” 
та хронікально-документального фільму “київ”. останнє звернення до 
кіно відбулося у 1953 р., коли композитор написав три вставні музичні 
номери (“інтродукція”, “Чорноморський козак”, “козачок”) до фільму-
опери за “Запорожцем за дунаєм” с. с. гулака-артемовського56. 

кілька творів м. і. Вериківський залишив й у жанрі літературно-му-
зичної композиції, зокрема “кавказ” за поемою т. г. Шевченка, напи-
саний у 1939 р. для жінхорансу – жіночого хорового ансамблю (абре-
віатура, яку легко порівняти з іншою популярною в той час музичною 
абревіатурою Персимфанс – Перший симфонічний ансамбль). “Повесть 
о героях Хасана” (1939), як і попередній твір, збереглася лише у ви-
гляді клавіру. до цього ж підрозділу опису віднесено сценарій масш-
табного музично-хореографічного дійства “свято Перемоги” (грудень 
1943 р.), текст і музика якого створювалися командою авторів – поета-
ми В. В. Бичком, л. с. Первомайським, г. д. Плоткіним, композитора-
ми П. о. козицьким, Б. м. лятошинським й а. я. Штогаренком.

Вокально-інструментальні (вокально-симфонічні) жанри також по-
сідають одне з центральних місць у спадщині м. і. Вериківського. кан-
тата й ораторія тут виступають не лише у своїх традиційних формах, 
а й у перехідних жанрових варіантах57. наприклад, один із ранніх тво-
рів композитора “гайдамаки”, фантазія для хору з фортепіано на слова 
т. г. Шевченка (1919)58. інший – “реквієм світлій пам’яті м. В. лисен-
ка” на слова м. к. Вороного, який зберігся не тільки у вигляді хорової 
партитури, а й у версії для фортепіано (твір розпочато 26 листопада, а 
закінчено 24 грудня 1922 р., коли відзначали десяті роковини від дня 
смерті засновника класичної української музики).

“класичний” період кантатно-ораторіальної творчості м. і. Вери-
ківського відкриває ораторія “дума про дівку-бранку” у двох частинах 
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для солістів, хору та симфонічного оркестру на власне лібрето. нотний 
матеріал, який зберігається в архіві-музеї, свідчить про тривалу та на-
полегливу працю музиканта над твором, а також залучення до співпра-
ці видатного поета розстріляного відродження михайля семенка, який 
у 1920 р. написав для м. і. Вериківського монолог марусі Богуславки 
(автограф м. В. семенка зберігається у складі од.зб. 208). 

Задум ораторії “12” за поемою о. о. Блока залишився в ескізах 
1933–1934 рр., тоді як знаменита “жовтнева кантата” – перша укра-
їнська кантата на радянську тематику – збереглася у кількох варіантах 
двох редакцій (1935, 1955–1956). у наступних творах теми традиційного 
українського епосу та “датської” радянської героїки продовжують чер-
гуватися. Після кантати за мотивами фольклорного обряду “українське 
весілля” (1935–1941) композитор звертається до текстів р. стійєнського 
й В. і. лебедєва-кумача у перекладі українською мовою м. т. риль-
ського (кантата для баса, хору та симфонічного оркестру “гнів слов’ян”, 
1941–1942), пише кантату “слово про рідну матір” для сопрано, баса, 
хору й оркестру на слова м. т. рильського, (1941–1942), розпочинає 
вокально-симфонічну партитуру “данило галицький” на власне лібре-
то за поемою м. П. Бажана. “кантата пам’яті м. В. лисенка” (до 
100-річчя від дня народження; 1942) на слова м. т. рильського була 
написана м. і. Вериківським у співавторстві з П. о. козицьким. серед 
інших творів у цих жанрах, що зберігаються у складі особового фонду, 
треба відзначити начерки ораторії “іван гус” (1943–1944), “кантату 
до 25-х роковин академії наук” (1944), кантату “народ і вождь” на 
честь 30-річчя жовтневої революції (1947), “кантату на честь XVI 
з’їзду кП(б)у” (1949), “кантату до 10-річчя возз’єднання україни” (у 
співавторстві з с. с. ждановим, Ю. с. мейтусом, г. л. жуковським та 
П. о. козицьким; 1949), ескізи “травневої кантати” на слова П. г. ти-
чини, ораторії “тополя” за поемою т. г. Шевченка (обидві – 1951).

у 1951–1952 рр. композитор удруге звернувся до поеми “гайдама-
ки” т. г. Шевченка (перше звернення – фантазія для хору з фортепіано, 
1919 р.), про що свідчить ескізний клавір двочастинної ораторії для 
жіночого квартету, трьох хорів – жіночого, чоловічого та мішаного, й 
симфонічного оркестру. із задумів, які композитору не вдалося реалі-
зувати у вигляді музичної партитури, – “Вертеп” для солістів, хору 
та інструментального ансамблю за мотивами фольклорного обряду та 
ораторія “іван Вишенський” за однойменною поемою і. я. Франка59.

Широко представлені у фонді м. і. Вериківського твори для сим-
фонічного оркестру, хорова, камерно-інструментальна та камерно-
вокальна мініатюра60, обробки народних пісень61, а також редакції та 
оркестровки творів інших композиторів – від раннього досвіду, орке-
стрового перекладення фортепіанної п’єси “Порив” р. Шумана, до чис-
ленних обробок творів м. В. лисенка, я. с. степового, м. м. аркаса, 
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к. г. стеценка, П. П. сокальського та інших українських і зарубіжних 
композиторів62.

За документами розділу “теоретичні праці” можна прослідкувати 
етапи становлення м. і. Вериківського як видатного музичного теоре-
тика ХХ ст. – “українського олів’є мессіана”63. у своїх працях він роз-
робляв ладову систему Б. л. яворського – поліладовий (діатонічний, 
альтерований і хроматичний) мажор, функціонування в його межах ме-
лодики та акордики. окремий підрозділ складають учнівські роботи: 
конспекти лекцій, вправи з курсів гармонії, поліфонії, ладового рит-
му. три інші підрозділи – це “нотні рукописи з теоретичними розроб-
ками”, “теоретичні дослідження”, “таблиці і схеми”. незважаючи на 
окремі звернення до цих розробок сучасних вчених, насамперед про-
фесора національної музичної академії ім. П. і. Чайковського доктора 
мистецтвознавства і. Б. Пясковського, тема “Вериківський як музичний 
теоретик” все ж лишається малодослідженою.

За документами до біографії м. і. Вериківського легко простежити 
етапи його становлення як композитора, диригента, науковця, педагога, 
суспільного та громадського діяча. Це, зокрема, матеріали, пов’язані з 
виконаннями творів м. і. Вериківського (афіші, програми, ділове лис-
тування). у 1940-х рр. композитор очолював бригадний проект зі ство-
рення гімну урср. З тих часів до нас дійшли не тільки протоколи об-
говорень конкурсних варіантів гімну, а й власне нотний матеріал (крім 
м. і. Вериківського у проекті брали участь й інші видатні українські 
композитори, зокрема Б. м. лятошинський та л. м. ревуцький).

Постійне слухання музики – одна з умов формування професійно-
го, ерудованого, чуйного до сучасності музиканта. В особовому фонді 
м. і. Вериківського збереглися сотні програм та запрошень на музичні 
фестивалі, концерти, літературні вечори тощо, у яких він брав участь як 
почесний гість або звичайний слухач. серед них є свідчення активного 
музичного життя в евакуації під час другої світової війни, авторських 
концертів провідних композиторів україни ХХ ст., гастрольних вистав 
драматичних та оперних театрів. інший блок документів – про роботу 
м. і. Вериківського на посаді завідувача кафедри хорового диригуван-
ня київської державної консерваторії ім. П. і. Чайковського, у складі 
Вченої ради консерваторії та імФе ім. м. т. рильського. документи 
службової та громадської діяльності стосуються насамперед роботи в 
оргбюро спілки композиторів урср, українському театральному това-
ристві, участі у проведенні музичних конкурсів тощо.

крім нотних рукописів самого м. і. Вериківського, у фонді від-
клалися твори багатьох його сучасників – композиторів г. г. Верьов-
ки, г. о. драненка (автограф симфонічної поеми “Вій”, 1928), поетів 
та прозаїків о. Буковинця, В. гродської, а. В. казки, а. с. малишка, 
В. м. сосюри, м. П. стельмаха, П. г. тичини та ін. (здебільшого – 
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не відомі досі автографи). серед матеріалів про вшанування пам’яті 
та популяризацію творчості м. і. Вериківського – афіші та програми 
посмертних виконань творів, програми наукових конференцій, при-
ватне та офіційне листування рідних композитора, документи про при-
своєння імені Вериківського мистецькій премії та дитячим музичним 
школам києва й кременця. розділ “Зображувальні документи” містить 
фотографіями-портретами музиканта – індивідуальними та груповими, 
з рідними, учнями, колегами64.

Передача великого особового фонду михайла Вериківського до 
Цдамлм україни – визначна подія не лише у житті архіву-музею, 
а й української музичної спільноти. документи, які після смерті ком-
позитора у 1962 р. майже півстоліття дбайливо зберігалися у родині 
о. м. Вериківської та е. м. митницького, нині повністю описані, сис-
тематизовані, передані на постійне зберігання до сховищ та користу-
ються у дослідників великим попитом. на основі матеріалів фонду у 
Цдамлм україни планується створення зведеного каталогу нотних 
рукописів та опублікованих творів м. і. Вериківського. а відтак, оче-
видно, що оприлюднення спадщини видатного майстра внесе свої ко-
рективи в історію української музики ХХ ст. та проллє світло на чима-
ло її затемнених сторінок. 
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осуществлен обзор личного фонда классика украинской музыки 1-й 
половины ХХ в. м. и. Вериковского – композитора, хормейстера, фолькло-
риста, музыковеда и педагога, автора первого украинского балета, первой 
украинской советской кантаты. особенное внимание уделено анализу нотных 
рукописей и теоретических работ.

Ключевые слова: михаил иванович Вериковский; личный фонд; 
музыкальный театр; опера; балет; нотная рукопись.

The article is devoted to the personal archival fond of the famous Ukrainian 
musician of the 1st half of the twentieth century Mykhailo Ivanovych Verykivskyi 
(1896–1962). He was composer, choirmaster, folklorist, musicologist and teacher, 
author of the first Ukrainian ballet and the first Ukrainian Soviet cantatas. Particular 
attention is paid to the analysis of musical manuscripts and theoretical works.

Keywords: Mykhailo Ivanovych Verykivskyi; personal archival fond; music 
theater; opera; ballet; music manuscript.


