
Так скромний священик із 
підкарпатського села став творцем 
мелодії, під яку розпочинаються і 
закінчуються всі урочисті заходи 
загальнодержавного значення, яка 
звучить на міжнародних зібраннях, 
форумах, спортивних змаганнях. 

 

Вона стала одним із головних 
символів нашої держави, поряд із 
прапором і гербом. 

 

Український композитор, 
народний артист України Валентин 
Сильвестров так охарактеризував 
український гімн: 

«Гімн України — дивовижний.  
У цьому гімні затонула якась пам'ять 
про літургію, про всеношну. У цьому 
простому наспіві немов дме вітер, 
немов гілки дерев співають». 
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Ім’я українського композитора, 
хорового диригента 

Михайла Вербицького нині відоме 
в Україні практично кожному. 

Саме йому належить авторство 
музики Державного Гімну України. 

 

Але мало хто знає, що Вербицький був 
греко-католицьким священиком,  
який мислив категоріями великої  

Соборної України. 
 

 
 

Михайло Вербицький народився 
4 березня 1815 року у селі Явірник 
Руський біля Перемишля (нині 
Перемисль, Польща) у родині греко-
католицького священика. 

 

У Перемишлі закінчив гімназію та 
музичну школу, що діяла при греко-
католицькому храмі, співав у 
кафедральному хорі. 

 

Самостійна музична діяльність 
пов’язана зі Львовом і Перемишлем. Там 
він творив, брав участь у становленні 
галицького музично-драматичного 
мистецтва, був регентом церковних 
хорів та викладав музику. 

 

З перервами вчився у Львівській 
духовній семінарії. 

Будучи священиком писав 
літургійні композиції, які ще й тепер 
співає Галичина. 

 

Композитор залишив майже сорок 
церковних композицій, понад десять 
оркестрових рапсодій, кілька 
симфонічних увертюр, навіть полонези і 
солоспіви, музику до двадцяти 
театральних вистав, світські пісні. 

 

 
Але для кожного 
українця ім’я 
Михайла 
Вербицького 
насамперед 
асоціюється з 
мелодією 
нашого 
Державного 
Гімну. 

 
Слова майбутнього гімну «Ще не 

вмерла Україна», які належать 
українському поету Павлу Чубинському, 
Михайло Вербицький прочитав у 
львівському журналі «Мета» (1863 р.). Й 
дуже захопився ними. 

 

Майже відразу він пише музику до 
них, спочатку для солоспіву в супроводі 

гітари, а вже згодом розробив її для 
хору. 

10 березня 1865 року у Перемишлі 
під час першого на Західній Україні 
шевченківського концерту відбулося 
перше публічне виконання 
патріотичної пісні «Ще не вмерла 
Україна». 

 

Популярність твору Михайла 
Вербицького постійно зростала, його 
виконання стало частиною усіх святкових 
патріотичних концертів. 

 

У 1939 р. – конституційно, хоч і 
недовго, пісня була Гімном Карпатської 
України. 

 

15 січня 1992 року, в роки 
незалежності, Верховна Рада України 
затвердила музику, написану 
композитором, як мелодію Державного 
Гімну України. 

 

6 березня 2003 року Верховна 
Рада України ухвалила Закон «Про 
Державний Гімн України», в якому на 
музику Михайла Вербицького звучатиме 
тільки перший куплет і приспів пісні «Ще 
не вмерла Україна». 

 

Але перша строфа гімну матиме 
звучати : «Ще не вмерла України і слава, 
і воля». 


