
Біографія 

   Михайло Вербицький народився  

4 березня 1815 року у селі Явірник 

Руський, на Лемкiвщиі. 

   Навчався  музики у співацько - 

музичній  школі (1829–1833 р. у 

А.Нанке) та у Ф. Лоренца (1846 р.) 

 в Перемишлі, у духовній семінарії.  

Згодом Михайло Вербицький  

вступає до Львівської духовної 

семінарії.     

   Заняття музикою не 

перериваються: керує хором 

семінарії, опановує гру на гітарі, 

 яка супроводжувала його протягом 

усього життя. Численні твори, 

перекладені або створені ним для 

гітари, здобули широку 

популярність у галицькому 

домашньому музикуванні.  

  До нашого часу збереглося створене 

ним "Поученіє Хітари", яке стало 

першим подібним  посібником в 

Україні. 

   У другій половині сорокових років 

Михайло Вербицький звертається до 

релігійної музики — і в цей період 

пише повну Літургію на мішаний хор 

(1847), яка і сьогодні звучить у 

багатьох церквах Західної України. 

Окрім Літургії, він створює 

знамените "Ангел вопіяше" та інші 

церковні композиції. 

   Коли наприкінці сорокових років 

налагоджується активне  

театральне життя, Вербицький 

одразуж заходився писати музичні 

номери до українських театральних 

вистав. 

   В останні роки життя 

композитор займався педагогічною 

діяльністю, писав статті, творив 

музику. Серед його учнів були отці -

композитори Віктор Матюк і 

Порфирій Бажанський.  

   Помер Михайло Вербицький  

1870 року в Млинах, проживши лише 

55 років. 

  Дата створення гімну  "Ще не 

вмерла Україна" залишається  поки 

що дискусійною. Тривалий час 

вважалося, що твір був створений 

1862—1863 року, але без відповідних 

наукових аргументів.   
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