
«Кременецький Маестро» 

(до 125-ї річниці від дня народження Вериківського Михайла Івановича - 
композитора, диригента, педагога, фольклориста, музикознавця, музично-

громадського діяча) 

 Михайло Вериківський народився 20 листопада 1896 р. в місті 

Кременець. З дитинства перебував в атмосфері любові й поваги до народної пісні, що 

вплинуло на його музичну творчість. Закінчивши початкову школу Вериківський вступив до 

міського комерційного училища, де продовжив здобуття музичної освіти (1912—1914 рр.), 

тут вчили і грі на музичних інструментах. М. Вериківський керував хором і оркестром 

народних інструментів, грав у симфонічному оркестрі училища, та робив перші 

композиторські спроби — створював фортепіанні прелюдії й романси. З цими юнацькими 

творами Вериківський 1914 р. вступив до Київської консерваторії. У 1915-му Михайла 

забрали до армії, повернутися до навчання йому вдалося лише в 1918-му. Отримавши 

диплом, Михайло Іванович одразу поринає в роботу. У 1923 створив українську ораторію 

“Дума про дівку-бранку Марію Богуславку”, за рік симфонічний сюїт “Веснянка”. Молодий 

композитор працював диригентом оперного театру та симфонічного оркестру у Києві, 

Харкові (1926—1935 рр.), а з 1946 р. став професором Київської консерваторії у класі 

спеціального диригування. У 1944 р. М. Вериківському присвоєно звання заслуженого діяча 

мистецтв України. Робота в оперному театрі допомогла здійснити давні мрії композитора – 

творити у музично-драматичному жанрі. Одна за одною він написав опери “Діла небесні” (за 

О. Вишнею), “Вій”(за М. Гоголем), “Сотник”, “Наймичка” (за Т. Шевченком), “Втікачі”, 

“Дорогою ціною” (за М. Коцюбинським). Йому належить перший український балет “Пан 

Каньовський”. У 1930-і рр. М. Вериківський написав також пісні, романси, музику до 

кінофільмів (“Устим Кармелюк”, “Назар Стодоля”), опрацьовував фольклор. Під час війни 

М. Вериківський створив цикл пісень і романсів “У дні війни”, кантату “Гнів слов’ян”, 

“Думу про матір-Україну”, симфонічну поему “Петро Конашевич-Сагайдачний”, поему 

“Чернець”. Після війни викладав у Київській консерваторії (з 1946 р. – професор кафедри 

теорії музики та композиції). Він написав “Весняну сюїту” на тексти І. Франка. Останній 

період творчості М. Вериківського позначений активною працею над редагуванням власних 

композицій та творів українських класиків: М. Лисенка, В. Сокальського, М. Леонтовича. У 

творчій спадщині композитора понад 400 творів, серед яких опери, оперети, сюїти, 

симфонічні поеми, понад 60 камерно-вокальних творів, понад 40 масових і близько ста 

пісень для дітей, більше 120 обробок музичного фольклору. Помер композитор 14 червня 

1962 р. Творча діяльність М. Вериківського тривала більше сорока років і була різнобічною. 

Однією з важливих рис його музики є надзвичайна народність. Досягти цього композиторові 

допомогло глибоке знання рідного фольклору. У рідному Кременці Михайло Вериківський 

жив лише до 18 років. Найвідомішим твором, пов’язаним із Кременцем, став створений 

1943-го року фортепіанний цикл «Волинські акварелі» – п’ять програмних фортепіанних 

мініатюр на білих клавішах. Писав романси на вірші Ю. Словацького. Музичні п’єси – 

«Поганське місто Велинь», «Вечір в авратинських горах», «Комедіанти на контрактовій 

ярмарці у Дубні», «На Свитязькому озері» написані на краєзнавчо-етнографічний сюжет, а 

остання мініатюра циклу — «Весняні ігрища біля Дівочого озера на Крем’янеччині» — 

безпосередньо пов’язана з історією Кременця. 
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