
«Митець, який через пісню 

підкорив серця мільйонів»
(До 125 – річчя від дня народження Г. Г. Верьовки (1895 – 1964), українського 

композитора, хорового диригента і педагога)



Народився Г.Г.Верьовка 25 грудня 1895 року у бідній

селянській родині в містечку Березне, на Чернігівщині.

Зростав у багатодітній сім`ї. Батько його важко працював,

щоб прогодувати сім`ю, але це не відбивало в нього бажання

співати, грати на скрипці, а також бути регентом церковного

хору.

Любов до музики й співів передалась і дітям. Особливо

відзначився щодо цього маленький Грицько, який з

дитинства полюбив народну пісню, познайомився з творами

церковної музики, зокрема, хорами Ломакіна, концертами

Бортнянського, Веделя та ін.

Григорій Гурійович Верьовка український композитор,  хоровий

диригент, педагог.

Митець - ім`я якого відоме по всій Україні і далеко за її межами.



В 1905 році Грицько починає співати в архієрейському хорі у Чернігові, знайомиться з

П.Тичиною, який стає йому вірним другом.

Незабаром хлопця приймають до духовного училища, а потім до семінарії. Там він

навчається гри на музичних інструментах, співає в семінарському хорі, а згодом стає його

регентом. Майбутньому композиторові доводилося співати під керівництвом відомих на той

час диригентів: В.Ступницького, Г.Зосимовича, М.Приходька, а також О.Архангельського,

який неодноразово гастролював у Чернігові.

З 1918 року Г.Верьовка живе в Києві і навчається у музично-драматичному інституті

імені М.Лисенка і стає учнем визначного педагога і музиканта Б.Л.Яворського по класу

теорії і композиції.

Під час навчання майбутній композитор створює ліричні романси на слова друга -

поета Павла Тичини, інструментальні композиції, хорові обробки народних пісень, а також

організовує аматорський гурток художньої самодіяльності.



.

В 1919 році Верьовка разом з П.Тичиною та В.Магерським організовує

великий самодіяльний хор в робітничому районі Києва «Нове будівництво». На

його базі у 1925 р. відкривається професійна музична школа, директором якої

стає Григорій Гурійович Верьовка.

У 1930-ті рр. Верьовка активно займається педагогічною діяльністю,

викладає в Київській консерваторії, очолює філармонію. Серед випускників

Григорія Гурійовича були такі відомі згодом диригенти, як: М.Кречко,

Л.Венедиктов, Г.Куляба, А.Бобир та інші.

У роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 років, під

час гітлерівської окупації України, викладає у Башкирському відділенні

Московської консерваторії в Уфі, керує ансамблем пісні і танцю, веде наукову

роботу в галузі фольклору, створює цикл патріотичних пісень на слова

М.Рильського, П.Тичини, М.Бажана, М.Стельмаха.



11 вересня 1943 року була прийнята урядова постанова «Про організацію

Державного українського народного хору» художнім керівником та головним

диригентом якого призначили Григорія Гурійовича Верьовку.

Почалася плідна робота зі створення колективу. Завдання було не з легких.

Його опорою та помічницею стає дружина Елеонора Скрипчинська. Разом вони

створили та очолили колектив, який заполонив серця слухачів своїм співом та

виконавською майстерністю.

Державний український народний хор під керівництвом Г.Г.Верьовки

користувався великим успіхом не тільки в Україні, а й в містах колишнього

Радянського Союзу. Згодом він гастролює і в Румунії, Фінляндії, Бельгії,

Люксембурзі, Німеччині. І де б не виступав хор – скрізь українська народна пісня

своїм виконанням викликала захоплення. Вона з легкістю сприймалася мов рідна як

простими людьми, так і професійними музикантами та аматорами.



Відзнаки та нагороди:
У 1946 рік – Г.Верьовка отримує звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР, 

в 1947 рік – звання професора Київської консерваторії.

В 1948 році йому присуджено Державну премію СРСР, нагороджено

орденом Трудового Червоного Прапора; 1951 р. – нагороджено орденом 

Леніна; 1953 р. – нагороджено орденом «Знак пошани»; 1960 році –

присвоєно звання Народного артиста УРСР, нагороджено орденом 

Трудового Червоного Прапора. У 1968 р. Г. Г. Верьовка удостоєний 

Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка.
У 1974 році іменем Григорія Верьовки була названа вулиця в місті Чернігів 

(Деснянський район, на території кол. с. Бобровиці).

У 1983 році на фасаді будинку колишньої Чернігівської духовної семінарії, де у 1910-

1916 роках навчався Григорій Верьовка, було встановлено мармурову меморіальну 

дошку.

У 2011 році іменем Григорія Верьовки була названа одна з вулиць Києва.



Творча діяльність
Літературні твори

Кантата для солістів, мішаного хору та оркестру українських народних інструментів

«Ми ковалі своєї долі» (сл. П. Тичини, 1961);

пісні й хори:

«Нехай собі та й шумлять дуби», для  мішаного  хору без супроводу (сл. П. Тичини, 1923), «Там на горі за Дніпром», для  

мішаного  хору без супроводу (сл. П. Тичини, 1924), «Заклик»,  для мішаного хору з ф-но. (сл. Д. Загула, 1927), «Не забудь

юних днів», для мішаного хору з ф-но (сл. І. Франка, 1941), «Виряджала милого», для хору без супроводу (сл. М. 

Грудницької, 1942), «Пісня про Хрещатик», для  жіночого хору (сл. П. Тичини, 1944); 

з фортепіано — «Ой як стало зелено» (сл. В. Бичка, 1936), «Ой чого ти, земле, молодіти стала», мішаний хор (слова народні, 

1936); «Клятва», для хору з ф-но (сл. М. Бажана, 1942), «Пісня про Миколу Лукичова», хор (сл. П. Тичини, 1946),

«Дівчата з Донбасу», хор (сл. С. Воскрекасенка, 1947), «Гоголь наш — велике серце», мішаний хор (сл. П. Тичини, 1952);

«Хоровод дружби», хор (сл. Г.Верьовки, 1954), «Шахтарочка», жіночий хор (сл. С. Воскрекасенка. 1955);

«Навіки славен» (Пам’яті Т. Шевченка), мішаний хор (сл. В. Лагоди, 1960) тощо;

з фортепіано:

«Ой як стало зелено» (сл. В. Бичка, 1936), «Ой чого ти, земле, молодіти стала», мішаний хор (слова народні, 1936); 

«Клятва», мішаний хор (сл. М. Бажана, 1942), «Пісня про Миколу Лукичова», хор (сл. П. Тичини, 1946), «Дівчата з 

Донбасу», хор (сл. С. Воскрекасенка, 1947), «Гоголь наш — велике серце», мішаний хор (сл. П. Тичини, 1952); «Хоровод 

дружби», хор (сл. Т. Масенка, 1954), «Шахтарочка», жін. хор (сл. С. Воскрекасенка. 1955); «Навіки славен» (Пам’яті Т. 

Шевченка), мішаний хор (сл. В. Лагоди, 1960) тощо;



Романси:

«Подивилась ясно», «По один бік верби», «Співає стежка на город», «Зелена неділя» (сл. П. Тичини, 1919—1920), «Хтось мене не 

пам’ятає» (сл. О. Олеся, 1919—1920), «На червоній на весні» (1920), «На хуторі» (сл. П. Тичини, 1922—23), «Закружляти в вітрі

золотому» (сл. М. Рильського, 1925), «Я знаю» (сл. Є. Плужника. 1925» «Сміхом і піснями зацвіти» (сл. В. Сосюри, 1931), «Ой не 

п’ються пива, меди» (сл. Т. Шевченка, 1934), «Перед картиною Айвазовского» (сл. О. Туманяна, переклад П. Тичини, 1939), 

«Чайка» (сл. М. Стельмаха, 1942), «Слово матері» (сл. С. Кудаша, переклад П. Тичини, 1943), Диптих «Десь на дні мого серця» 

(сл. П. Тичини, 1962);

інструментальні твори:

для малого симфонічного оркестру — сюїта «П’ять народних пісень» (1929), для симфонічного оркестру — «Вулична 

інтермедія» (1930), для скрипки і фортепіано — Соната (1932), «Лірична пісня» (1933); український народний танець для 

оркестру народних інструментів — обр. «Плескач» (1935);

аранжування народних пісень:

«Вперед, народе, йди» для мішаного хору (1921); «Карманьола» для хору з фортепіано, «Сміло вперед» для хору з фортепіано 

(1922);

аранжування українських народних пісень для різних складів хору:

«Поза лугом зелененьким» (1934), «І шумить, і гуде», «Ой у полі могила» (1935), «Чи се ж тії чоботи», «По діброві вітер виє» 

(1938—39), «Дума про визволення України» на сл. В. Перепелюка (1944), «Дівчино моя, переяславко», «Ой на горі жита много», 

«Ходила я по садочку», «Чи чули ви, миле браття», «Широкий місточок заломився», «Ой по горі льон» (1945—46), «Місяць на 

небі», «Рибалка молоденький», «Ой ходив чумак» (1951), «Пливе човен», «Ти, дівчино, ти, моє серденько», «Сім день молотила» 

(1956), «Чи ти чула, молода дівчина» (1960).



Помер Григорій Верьовка 21 жовтня 1964 р. у Києві і похований на 

Байковому кладовищі. Колектив Державного українського народного хору з  грудня

1964 року носить ім`я Григорія Гурійовича Верьовки.

В 1971 р. хоровому колективу було присвоєно почесне звання академічний, а в 

1997 – надано статус національного. 
Сьогодні Національний заслужений академічний український народний хор 

України імені Г. Г. Верьовки налічує більше ніж 150 учасників. Репертуар хору 

сягає більше ніж 1000 творів.



ПІСНЯ ПРИДЕСЕННЯ

Співа щасливе Придесення,

Співа чернігівська земля.

Співця вкраїнського наймення

Народ у пісні прославля.

Він весь, як музика велична,

Він, як землі його краса,

І про Верьовку слава вічна

Не замовка, не присяга…

Пісень мелодії вогнисто

Вплітаються в погожий день.

Його Березне і Локнисте –

Це чарівливий сад пісень.

Верьовку славить 

Придесення,

Його шанує вся земля.

Співця народного наймення

Народ наш в пісні прославля.

Юхим Лисиця
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