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Семидесятнрічна історія Тульчинської хорової капели е не
від’ємною частиною історії культури України та Поділля: 3 цієї 
причини, звичайно, вона повинна сягати своїм корінням в сиву 
давнину, проте з впевненістю ми можемо розповідати про неї лише з 
кінця XVIII століття, тобто з того часу, який залишив нам оригі
нальні письмові джерела.

Перше повідомлення знаходиться в записках Плятера, котрий 
супроводжував останнього короля Польщі Станіслава Августа під 
час його візиту до Тульчина в травні 1787 року. Ось що мовить 
Плятер про перші кроки короля і його супроводу на тульчинській 
землі: „Великий став на річці, яку через швидку воду зовуть Силь
ною (мається на увазі Сільниця -  прим, автора), відокремлює 
Тульчин від села з іншою назвою, а на початку його, коли ясно
вельможний король повітаний був зібраними людьми так, як це 
робилось і в інших місцях, спів євреїв надзвичайно збудив його 
цікавість; щоб краще почути їх пісень, він наказав затриматись, і ми 
слухали дійсно особливу музику;». Після співу вибраний з євреїв 
старець проголосив промову польською мовою...”

Опускаючи інші подробиці приїзду короля до палацу володаря 
Тульчина Станіслава Феліксовича Потоцького, подаємо ще одне 
свідчення Плятера про високий рівень музичної культури міста того 
часу: „Після обіду король пішов відпочити і не з’являвся аж до 
сьомої години до покоїв, де грав оркестр, складений з підданих 
воєводи Потоцького, проте чудово навчений капельмейстером. Той, 
також місцевий підданий, був сином капельмейстера, звільненого з 
причини його таланту, що через прив’язаність свою до пана не 
бажав зовсім покинути його.”

Як бачимо з цих описів, тоді музична культура міста знаходи
лась на висоті. Вона була багатонаціональною та складною, бо 
жителі Тульчина, переважно євреї, мали власні музичні традиції та 
уподобання, котрі йшли з біблейської тисячолітньої старовини і 
звучали тому незвично для європейського вуха, в кращі
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музиканти -  українці проходили професійну школу в палацовій 
капелі поляка Потоцького, якою керували два видатні капель
мейстери, батько та син, знайомі з кращими зразками європейської 
музики. Якщо спів євреїв під час в’їзду короля до міста вражав 
своєю оригінальністю і незвичністю, то репертуар капели, слід 
гадати, не був для приїжджих поляків чимось несподіваним, саме 
тому, мабуть, в описі придворної капели Плятер ви суває на перше 
місце високий рівень майстерності виконавців. Слід також згадати, 
що володар Тульчина С. Ф. Потоцький був людиною освіченою та 
інтелігентною та намагався згромадити у своєму палаці все най
краще, що міг придбати за свої величезні кошти, які давали йому 
право вважатись Крезом тієї епохи. Таким чином попали до Туль
чина кращий поет польського Освітництва Станіслав Трембецький, 
котрий жив в палаці довгий час і згодом навіть був похований в 
Тульчині, „живописець королів” італієць Лампі, знаменитий ні
мецький кухар Бініх, англійський садівник Міллер, французький 
архітектор Лякруа, котрого сучасники характеризували як видат
ного Художника, механіка та хіміка. В численній родині Потоцьких, 
як в інших магнатських родинах, не бракувало іноземних капель
мейстерів. і те, що капельмейстером в тульчинському палаці слу
жив українець, говорить тільки про одне: про видатний талант цієї 
людини.

Думку цю підтверджує Антоні Хжонщевський у „Щоденнику 
службовця Потоцьких з Тульчина”. Ось що згадує він про свого 
хазяїна: „Він кохав музику і мав добрий оркестр, капельмейстер 
якого Феррарі був одним з найкращих композиторів Польщі.” Хай 
не бентежить вас італійське прізвище: відомий польський історик 
Ролле повідомляє, що той капельмейстер був сином тульчинського 
коваля, звали його Федором Ковальчуком. Він отримав музичну 
освіту в Неаполі, де поміняв ураїнське прізвище на рівнозначне 
італійське („феррарі” в італійській мові означає „коваль”).

З інших документів того часу можна довідатись про деякі 
важливі подробиці біографії Ферраріг- Ковальчука. Він не тільки 
отримав від Потоцького звільнення в^д кріпацтва, а й дістав шля
хетське звання. Йому платили щомісяця 152 злотих -  платня досить 
висока. Якщо додати, що й син Феррарі був учасником капели, де 
кожний з а оркестрантів щомісяця отримував 20 злотих, а жінка 
його володарювала у „фрауціммері” Жозефіни Потоцької, тобто 
була головною „статс-дамою” цієї графині та стате-дами Катерини II, 
то слід зазначити, що сім’я Феррарі була матеріально забезпечена.
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Для порівняння -  річна зарплата робітника, що виконував тяжку 
фізичну працю, -  60-80 злотих в рік. Тільки один Феррарі отримував 
щомісяця подвійну річну зарплату, хоча, слід гадати, його статус 
шляхтича і життя в палаці вимагали куди більших затрат, чим в 
його предків.

Отже Федір Ковальчук, або ж Теодор Феррарі, -  це наш тала
новитий земляк, один з кращих композиторів свого часу, чудовий 
капельмейстер. Він був справжнім попередником Миколи Дмитро
вича Леонтовича, хоча, слід думати, що той не мав про Феррарі 
жодної уяви. Зовнішньо в житті Феррарі все виглядає пристойно. 
Коли порівняти його з. Леонтовичем, то слід зазначити, що він 
прожив в матеріальному достатку, а Леонтович нерідко, особливо в 
останні роки життя, існував у вельми скрутних обставинах. Проте, 
звичайно, в житті Феррарі були чорні сторони. Якими б меценатами 
не були Потоцькі, все ж вони залишались бундючними панами. 
Жінка Потоцького до того ж мала такий злий язик, що її боявся 
навіть грізний- Павло І. Можна собі уявити чого зазнала від цієї 
особи дружина придворного капельмейстера Тульчина. А головне -  
сам Феррарі і його капела виконували лише одну функцію, нестерп- 
нудля справжнього митця, -  розважальну. ,

Польська авторка Ельжбета Кавецька, котра дослідила історію 
побуту палаців, твердить, що життя в них було безперервним 
святом, карнавалом, втіхою для тих, хто там живе та гостює -  отже 
вічною та нескінченою роботою для тих, хто обслуговує своїх 
хазяїв. Ось як Кавецька описує магнатські капели того часу: „Для 
постачання розваг утримували також придворні капели, що скла
дались з кількох чи кількох десятків музикантів, однаково одягне
них, граючих на смичкових чи духових інструментах. Грали вони не 
тільки на балах та прийомах, але й нерідко на щоденних обідах. 
Фальшивили лише тоді, коли „їм давали кашу, та не мастили її як 
слід” (вислов Л. Сапегп зі „Спогадів з 1803 р. по 1863 р.”, Львів, 
1912 р.)

1811 року відвідав Тульчин відомий французький поет, аван
тюрист та політичний діяч де Лагард. Потоцького в живих вже не 
було, француза приймала і шанувала третя жінка магната Софія. З 
захопленням він писав про свої враження від подорожі: „Тульчин є 
справді польським Ельдорадо. Життя йде тут розкішно...” Мевд’єм- 
ною складовою частиною розкішного життя родини Потоцьких та їх 
гостей була музика. Де Лагард не забув повідомити і про це: „Сьо
годні вечерю приготували з  альтанці на краю парку. Капела була 
схована в кущах, а її звуки справляли захоплююче враження.



Проміння іскрилось серед листя; гарні жінки навколо сільського 
столу, спокій вечора, бальзамічна свіжість повітря -  все це начебто 
відроджувало коло нас сади Артєміди.”

Далі він продовжує: „Сьогодні увечері в нас був балет і комедія. 
Діти ставили невеличкі сценки, автором яких був аббат Малантон.” 
А ось вечірня програма розваг: „Коли б’є година шоста, збираємось 
у салоні. ...Ми вирушаємо на вечерю до якогось парку за містом. 
Звуки чудової музики, що добігають з найближчого лісу, підкрес
люють настрій чудового вечора.”

Де Лагард дав досить деталізовану картину того, як використо
вувався талант Феррарі. Невідомо, чим скінчилось життя нього 
обдарованого кріпака-шляхтича, але відомо, що інші талановиті 
службовці Потоцьких -  Хжонщевский і Малантон, домашній 
вчитель дітей магната, були цими ж дітьми згодом безжально 
викинуті на йулицю без усякої пенсії.

Про те, що життя палацового капельмейстера зовсім не було 
солодким, свідчить історія капельмейстера енна С. Ф. Потоцького 
Еолеслава англічанина Родеріка Брауна. Хоча Болеслав, як і його 
батько, нажив славу мецената мистецтв, Браун втік від нього при 
першій ліпшій нагоді.

Та найдошкульнішим, мабуть, є те, що до нашого часу не дій
шло жодного твору нашого земляка Федора Ковальчука -  Феррарі, 
якого дуже освічений Хжонщевський назвав одним з кращих 
композиторів свого часу.

Отже, Леонтовнч у Тульчині -  не перший оригінальний, 
високообдарований композитор. В місті існували давні музичні 
традиції, був грунт для розвитку музики та хорового мистецтва. Ще 
в 1806 р. в палаці Потоцьких працював один з перших на Україні 
театрів, лунали музика, пісні, ставились балетні постановки. Все це 
відбив в чорнетках своєї поеми „Бахчисарайський фонтан”, прото
типом головної героїні якої була сестра С. Ф. Потоцького Марія.

Багато членів родини графа постійно займались музикою. 
Гарним голосом володіла Ольга їїотоцька-Наришкіна, романси у її 
виконанні міг чути Пушкін в Одесі в салопі, постійним відвідувачем 
котрого він був. її брат Олександр (той самий, що вигнав на вулицю 
без пенсії свого вчителя Шалаитона), мав призвисько „віолонче
ліст”; інші спадкоємці С. Ф. Потоцького за його прикладом заводили 
власні капели, одна з яких існувала в Печері до самої революції і її 
музичні традиції перейшли вже в наш час.
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Не можна не згадати про те, що в Тульчині протягом кількох 
років мешкала славнозвісна „муза Шопена” Дельфіна Дотоцька- 
Комарувна. Саме тут розігралась сімейна драма цієї гарної тала
новитої жінки з чудовим голосом. Вона'вийшла заміж за спадко
ємця С. Ф. Потоцького Мечислава, який був дуже підступного' і 
жорстокого людиною . Дельфіна зазнавала від нього моральних і 
фізичних розправ. Він багато пив, і не вважають причиною перед
часної смерті їх спільних- дітей, котрих ховали в місцевому кос
тьолі. Дельфіна виїхала з Тульчина - за кордон, де в Італії вона 
познайомилась з одним з так званих „пророків Польщі” Зигмунтом 
Красіньським (крім нього пророками йменували Лдама Міцкевича 
та Юліуша Словацького). Уславлений поет-романтик так закохавсяв 
Дельфіну, ще присвятив їй цілу книжку ліричних творів. Ще більш 
відомий той факт, що до Дельфіни був небайдужим Фредерік 1:Іопен. 
Він присвятив, своїй учениці, чий чарівний голос луй'ав у самих 
уславлених салонах Свропп, кілька своїх творів.

Вважається, що Дельфіна познайомила Шопена з українською 
музикою та співом. Через багато років у Тульчині з’явився Лєон- 
тович. котрий називав Мопена своїм улюбленим композитором. Чи 
не зіграла тут деяку роль та обставина, що українська музика та 
спів у виконанні графині з Тульчина відбились у творчості великого 
майстра світової музики і не могли не за’.ет тіти серця Леонтовича?

Так чи інакше, але ми бачимо, що Леонтовпч прийшов до 
Нашого міста мабуть, не без причини. Він був спадкоємцем давніх і 
великих традицій музичної культури Тульчина, мав свого попе
редника -  Федора Ковальчука.

II
Було б несправедливим сказати, що палацова музика капели 

під проводом Ковальчука-Феррарі нічим не була пов'язана з 
народом. Адже сам він вийшов з того ж народу, з простої україн
ської сім’ї, де, як і в кожній такій родині, любили музику, співали 
під час роботи, відпочинку і прищепили хлопцю любов до музики на 
все життя.

В той час, коли гра: а капела, ніхто вух селянам і міщанам не 
затикав. Звуки музики у виконанні оркестру, який грав чи в 
палацовому парку „Хороше”, чи в загородких парках Потоцьких 
„Бахчі”, „Гайчині” міг почути любий місцевий житель. Інша справа, 
ідо цю музику треба було належним чином розуміти і задля цього 
розуміння отримати відповідну естетичну освіту, якої, звісно, 
народу бракувало. Тому більшість мешканців Тульчина задоволь
нялась музикою та співом менш вишуканими і не завжди професій*
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ними, хоча професійні міські та сільські оркестри існували.
Втім тут слід надати слово нашому славнозвісному земляку 

А. II. Свиднииькому, котрий з натури змалював життя Поділля 
минулого віку: „На Подолии нет деревни, в  которой не бьшо бьі 
нескольких душ музьїкантов. Обьїкновенньїе инструментьі: скрип
ка, -  иногда две и три, бас, бубон и цимбальї. Встречаются флейти, 
кларнети, чекани. Зто не то, что панская музика: панская сама по 
себе, а зта сама по себе, и слнвет под имененем свободного оркестра 
-  вольна капелия. Зта вольна капелия иногда играет превосходно 
(напр., братья) Вершинские в м. Крутих, Балтского уезда. Тульчинец- 
кая вольная капелия, известная под именем „Тоган-Тогани”, 

состоит из пиган и євреев) и с достоинством заменяет чехов и 
других музьїкантов. Такие замечательнме музнкантьі, очевидно, 
ждут панских призьівов, а все остальнме -  тирлигачі по воскре- 
сеньям и праздникам собираются в сельский шинок, если поп играть 
позволяет; не то -  виходят в те корчми, которьіе стоят за селом и 
известньї под имен'енм „вольних” (на вольну йдуть). Разумеєтся, на 
вольной один подорожние да несколько иастухов заходят в корч
му; охотников погулять между ними едва ли отнщется. Позтому 
вольна не веселит, и музиканти стараются задобрить попа и играют 
в деревне. Обмчай там такой, что поп посьшает прнчетников, те 
отнимают инструментьі и прпносят к настоятелю . Музиканти 
должни их викупить; сумма назначается священником и идет в 
лользу церкви. Зто еще ничего; но иногда причт получает прнка- 
зание побить ииструменти и исполняет зто с ожесточением, со 
всеусердием. Тогда что? Очевидно, что бедньїм музикантам легчє 
ударить челом пастирю, нежели, рассердош его, допустить кого 
ударить инструменТом об землю или об лаву и т. п. Полудивши 
разрешенке, вольна капелия отправляется в шинок и там садится за 
стол и играет по найму от штуки, как шарманщики. Каждая штука 
известна под именем танца, и платится две-три до пяти копеек 
медью”.

Була ще одна музика, вірніше, спів, котрий залишився поза 
увагою Свидницького та й інших авторів-українців, бо був їм 
маловідомий. Це те, що почув у Тульчині польський король в 
1787 році: єврейський релігійний спів. Наприкінці XVIII віку Потоць- 
ким (чи, вірніше, мабуть, з його ласкавого дозволу) була в місті 
побудована синагога. ІДя велика і гарна будівля була варварськії 
знищена в 1948 р., коли її камінь понадобився для огради місцевого 
стадіону. До революції ж синагога була своєрідним театром, куди 
міські євреї, що становили більшість жителів Тульчина, приходили
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послухати релігійні канти у виконанні відомих і знаменитих кан
торів, яких з усяких нагод запрошували до Тульчина навіть з Одеси 
та Варшави.

Дуже велику роль відіграла у розвитку музики також право
славна церква. Як бачимо із статті Свидницького, священицтво при 
нагоді само трощило і нищило музичні інструменти, але, як пояснив 
письменник, в тих музик, які чимось не догодили попові чи не 
хотіли дати гроші на церкву. А якщо вести мову про капелу в 
сучасному значенні (тобто не оркестр, а хор), то саме тут церквою 
була пророблена велика робота.

Ще в літопису Иестора зустрічаються відомості про введення 
шкіл разом з початком християнства. Князь Володимир у Києві 
заводить школу на 300 учнів, згодом Костянтин Острозький в 1580 
році відкриває вище училище. Поруч з такими офіційними школами 
при кожній церкві Існували православні домашні школи, де ви
вчались церковна і польська грамота; були також так звані „дяч- 
ківські” школи, де вчителі-дяки, або ж „бакаляри”, вибрані свя
щениками та прихожанами, вчили сільських дітей шкільної пре
мудрості. Після указу 1836 р. православні школи були офіційно 
відкриті на Поділлі. В 1839 р. вони з’явились в селі Привороття та в 
Калинівці,потім в Шаргороді, Барі, Гранові, Коржові, Вінниці. В 
1844 р. військове начальство відкрило школи для підготовки 
писарів з дітей селян.

В цих школах разом з грамотою діти вивчали часи з часослова, 
подекуди займались церковним співом. Поступово православна 
школа посилювалась. За указом Синоду від 15 вересня 1859 р. учні 
навіть могли отримувати грошові премії за добре навчання, а указ 
від 17 вересня 1860 р. направляв кращих вчителів в ці навчальні 
заклади. Поступово спів з другорядних шкільних предметів стає 
головним, бо він був потрібним при богослужінні в церквах. Серед 
попів все більше стає музично освічених людей. Так батько Пеон- 
товича „ще в часи свого перебування в семінарії (70 рр. XIX в -  
прим, автора) брав участь в семінарському оркестрі як віолончеліст. 
Грав також на контрабасі, на скрипці й гітарі. Диригував один час 
семінарським хором і сам був гарний співець”.

Деяку роль в підвищенні ролі музики та співу, безумовно, 
відіграла система жорстокого контролю над рівнем знань учнів 
шкіл та семінарій. Спочатку під час іспитів учні повинні були 
показати свої знання за допомогою диспутів. Звичайно, цей спосіб 
був би найкращим при тій умові, коли б існував загальний високий 
рівень знань як в учнів, так і у вчителів, чого на ділі не було. Тому з
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часом, щоб не сісти в калошу при суворих перевіряючих, премудрі 
викладачі стали спеціально готувати своїх вихованців до іспитів, 
доручаючи їм виступати з підготовленими заздалегідь відповідями. 
Виходило те, що ми тепер звемо „показухою”, бо в результаті 
замість запланованих вільних дискусій, в котрих можна було б 
виявити і глибину знань, і вміння ними користуватись, і здатність 
до швидкого та гнучкого логічного мислення, з’явились іспити- 
концерти, де мовились одні й ті ж моральні тези, декламувались 
вірші і звучав хоровий спів. Якщо ж його не було -  ганьба тому 
священику чи вчителю, чиї учні не вміли співати.! Тоді вони вже 
нічого не вміли.

Таким чином в розумі багатьох дітей, юнаків та дівчат, що 
вчились в різноманітних школах, училищах, бурсах та семінаріях, 
стали поєднуватись музична теорія, нотні рядки і професійне став
лення до музики з любов’ю і знанням рідної української пісні, яку 
чули змалечку і в якій перед усім цінувались щирі почуття, ліризм, 
природний талант. Найбільше, найвиразніше ця сполука проя
вилась, кристалізувалась в особі Миколи Дмитровича Леонтовича.

Любов до української пісні він отримав разом з домашнім 
вихованням, на прикладі матері та батька, приймаючи участь з 
ними в польових роботах, в різноманітних сільських святах та 
розвагах -  всюди, де не тільки можна було почути спів, а самому 
заспівати. Батько Леонтовича, який вже мовлено, сам деякий час 
керував семінарським хором, і від нього, звичайно, малий Микола 
міг почерпнути свої перші знання по хоровому мистецтву з про
фесійної точки зору.

Далеко не останню роль відіграв в житті майбутнього компо
зитора вчитель співів та каліграфії Шаргородського духовного 
училища Леонід Андрійович Ляторовський. Під час кавчання в 
цьому закладі Микола мав п’ятірки з цих двох предметів -  з решти 
в нього Дули трійки та четвірки. Проте про Ляторовського нам 
майже нічого не відомо і годі шукати його ім’я в біографіях Леон
товича -  його там нема.

Не можна разом з тим не згадати про Євтимія Андрійовича 
Богданова, керівника семінарської капели в Кам’янці-Подільському. 
Леонтович мав дуже багато завдячувати цій людині, як і своїй 
участі в семінарському хорі, де він працював як справжній про
фесіонал, як співець та диригент. Естафету, передану йому Лято- 
ровським та Богдановим, Леонтович гідно проніс через усе життя.

Не торкаючись його композиторської та організаторської 
діяльності в Лукові, Білоусівці, Тиврові, Вінниці та Гришині, де
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всюди він створював капели, хори, де збирав та записував народні 
пісні, обробляв та вивчав їх, використовуючи набуті знання в 
композиторській діяльності, переходимо безпосередньо до Тульчи
на, з яким найбільше пов’язане життя митця.

Леонтович опинився в Тульчині в 1908 році після бурхливих 
подій революції 1905-1907 рр., яку мав можливість спостерігати на 
Донбасі. Порівняно зі станцією Гришине, звідки повернувся він на 
Поділля, Тульчин виглядав спокійним провінційним містечком, де 
композитор став викладати співи в місцевому єпархіальному 
училищі, в якому вчились дочки служителів церкви.

Тульчинське єпархіальне училище мало досить сильний склад 
вчителів, серед яких слід виділити начальницю учбового закладу 
Юлітту Маркевич та Якова Лукича Маяковського, двоюрідного 
брата поета. Ця ітелігентна та освічена людина була, мабуть, най
ближчою до Леонтовича серед його колег, бо ж недарма композитор 
згадує його ім’я у своєму щоденнику. Та ще ближчими виявились 
для Леонтовича вихованки училища, яких він з властивим йому 
запалом став вчити улюбленій музиці та співам.

Якщо бути справедливим, то слід зазначити, що перша справж
ня хорова капела в Тульчині була заснована Леонтовичем ще до 
революції. Складалась вона з милих його серцю „єпархіалок”, 
яким він зміг прищепити свою любов до музики. Ось що згадує 
кращий учень Леонтовича, відомий диригент М. Д. Покровський про 
ті роки, коли він був солістом в хорі Тульчинського чоловічого 
духовного училища під проводом Хоми Івановича Лотоцького, 
приятеля композитора: „ Ми теж виступали, багато чого співали, 
але все ж ні ми, ні сам Хома Іванович не могли осягнути секрету 
співу дівчат під керівництвом М. Д. Леонтовича. їх співи дихали 
чимось радісним, свіжістю, натхненністю. Та й Микола Дмитрович 
настроював всім своїм єством і виконавців, і слухачів. Завжди у 
чорній візитці, худорлявий і стрункий, підтягнутий. Високе велике 
чоло з започаткованими залисинами. Чорна іспаньйолка і коротко 
підстрижені вуса.”

Леонтович сам робив переклади для свого хору, перекладав, як 
згадує Покровський, улюбленого Шопена, пробував і власних 
пісень. Цікаві і змістовні дані про хор Леонтовича подає його учени
ця Н. Снігурська: „З училищним хором, який нараховував 60-70 
душ, Микола Дмитрович розучив декілька номерів з опер, в тому 
числі „В старину живали дедьі” з опери Верстовського „Аскольдова 
могила”, хор дівчат з опери Чайковського „Євгеній Онєгін”. Одного
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разу Микола Дмитрович підготував з нами кілька уривків з „Чорно
морця” Лисенка. До хору Микола Дмитрович ставився дуже уважно 
і з інтересом. Перед концертами проводив додаткові заняття. Треба 
було бачити, як Леонтович підбадьорював своїх хористів, не давав 
занепадати духом. Дуже цікавився, як проходить самовивчення тієї 
або іншої хорової партії, давав поради. Багато акомпанував хорові 
та солістам на фісгармонії. Серед талановитих учениць, які виді
лялись своїми голосами, були Олена Бачинська, Марія Подополович, 
Тетяна Сакович, Олександра Сувчинська.”

Рівень підготовки в цьому хорі був настільки високим, що 
кілька його учасниць попали до знаменитого хору Кошиця. Та й всі 
інші полюбили музику і спів на все життя, керували різними хо
рами, самі охоче співали при любих умовах.

Хоровий колектив училища був, звичайно, далеко не єдиним, з 
яким працював Леонтович. Він також розучував пісні з класними 
хорами училища, звідки кращі голоси відбирались в загальний хор, 
працював і з церковним хором. Така велика і наполеглива робота 
на всіх рівнях давала йому змогу готувати концерти, про які його 
учениця Л. Грабовецька згадує: „Ці концерти були такі хороші і 
відомі свого часу, що на них з’їжджалися з усіх навколишніх сіл і 
міст, як-от з Немирова, Вінниці, Кам’янця, навіть бували гості з 
Одеси та Києва.” Після революції, коли на базі єпархіального учи
лища утворилась нова трудова школа, Леонтович також організував 
в ній учнівський хор.

Та найбільш плідним виявився для композитора останній рік 
його життя. Це був 1920 рік. В ньому для пісень Леонтовича при
йшла світова слава, в ньому він створив в Тульчині професійну 
капелу та музичну школу.

ПІ
Наприкінці 1919 року Український хор під керівництвом Олек

сандра Кошиця виїхав до Європи. Протягом кількох років він з 
тріумфом об’їхав багато країн та завітав до Сполучених Штатів, де в 
жовтні 1922 року дав концерт в найбільших містах Америки. Одна 
з нью-йоркських газет тоді писала: „Минулого вечора в „Карнегі 
Гол” відбулось палке прийняття Українського Національного хору. 
Це був час гарячої сердечності та ентузіазму, який нагріває тер
мометр від кипіння до вибуху... Перш, ніж велика аудиторія не 
наплескалась до болю і не накричалась до хрипоти -  можна було 
бачити очі, повні щирих від екстазу сліз.”

Світовий успіх хору був забезпечений не тільки майстерністю
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виконавців чи керівника Кошиця, він у великій мірі залежав від 
репертуару -  українських пісень в обробках Лисенка, Демуцького 
та Леонтовича. Зі спогадів Кошиця, надрукованих в журналі „Укра
їна”, видно, що саме музика Леонтовича була в хорі провідною. 
Диригент хору зокрема пише про кращий твір композитора слі
дуюче: „Треба сказати, іцо „Щедрик” був корнною точкою нашого 
репертуару в усіх краях впродовж 5 з половиною років”. З того 
часу для сотень тисяч ураїнців, що живуть за кордоном, ім’я Леон
товича стало поруч з іменем Шевченка. Леонтович мав від Кошиця 
запрошення поїхати з ним в турне, але він відмовився. Слід гадати, 
що головною причиною відмови було бажання ще і ще працювати 
над українською піснею. Леонтович міг припускати, що за кордоном 
на нього чекали слава, гроші, забезпечене життя, але в такому 
випадку він був би відірваний від рідної землі, від її музики, якою 
він жив, і це була його поразка, як в сина Землі-Геї Антея, який 
загинув тоді, коли від неї його відірвав Геракл. д

В цьому випадку роль Геракла Кошицю не вдалась: в 1919 ропі 
Леонтович покинув Київ, де на той час працював, і після короткого 
перебування в Кам’янці-Подільському опинився в Тульчині. Цей 
період життя композитора вивчений мало, проте останнім часом 
знайдені деякі архівні документи, котрі дають нам додаткові 
відомості про цей час.
30 липня 1920 року в журналі наказів Тульчинського ревкому є 
запис про призначення М. Д. Леонтовича з 1 серпня завідуючим 
секцією мистецтв повітової наросвіти. Як завідуючий секцією 
мистецтва Леонтович мусив брати участь у перепису та ревізії 
музичних інструментів, котрі йшли „на службу” до Червоної Армії. 
Разом з тим він створив музичну школу і хорову капелу, яка вже 
існує 70 років. Точна дата заснування капели довгий час залиша
лась невідомою. В післявоєнні роки ювілеї святкували таким 
чином, що в одних випадках роком її заснування вважався 1919-й, в 
других -  1920-й.

Щоб виявити, коли і за яких обставин виникла капела, звер
немось до документів того часу, тобто до спогадів і до більш точних 
за них архівних документів. Зі спогадів сучасників Леонтовича 
відомо, що він приїхав до Тульчина пізньої осені 1919 р. у важкому 
фізичному і моральному стані. Ніяких згадок про те, що він при
ступив до організації хору одразу після приїзду, нема. Більше того,
31 спогадів М. Д. Покровського відомо, що той підміняв Леонтовича 
у керівництві червоиоармійським хором, котрий і вважали першим 
хором, засіюваним композитором у Тульчині в післяреволюційні
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роки. Ллє ж Червона Армія покинула місто влітку 1919 р., коли 
композитор працював в Києві, і повернулась сюди в лютому 1920 ро
ку, тобто червоноармійський хор він міг очолити лише в 1920 році. 
Не підкидаючи можливості створення якогось хору в 1919 році, 
можливості, щоправда, дуже проблематичної (адже жодних прямих 
доказів поки що бракує), доводиться все ж стверджувати, що 
офіційно хорова капела Леонтовичем в Тульчині була створена в 
1920 році.

В д в о х т и ж н е в о м у  звіті Тульчинського відділу наросвіти з18 
вересня по 2 ж о в т н я  завідуючий наросвітою М. І. Доброгаєв пові
домляв про роботу позашкільного відділу, куди входила секція 
мистецтв, керована М. Д. Леонтовичем, слідуюче: в Тульчині від
критий народний клуб-читальня, приступили до організації держав
ного, (так у документі) хору і трупи. Отже по офіційним документам 
того ч а су  капела, або ж „державний хор”, з’явилась в Тульчині в 
вересні 1920 року. Що було до того часу -  нам поки що невідомо.

\  Найбільш змістовні та професійні спогади про перші кроки хору 
залишив той же Микола Дмитрович Покровський, улюблений учень 
Леонтовича. Він згадує про „чудову ансамблевість”,- „стройність і 
ніжну; прозорість голосоведення” цього хору, наводить імена 
перших кращих хористів -  Феофана Христофовича, Бориса Пере
тята,- М. Тогана, якого дуже любив, і цінував композитор, тенора 
Анатолія Брадучана, сестер сопрано Катерину і Тетяну Соковичів, 
і. Подоляна, котрий потім закінчив Київський муздрамінститут.

Покровський згадує: „Думаю, що і тоді ми були свідками 
народження нових творів Миколи Дмитровича.. Але ще довго після 
цього іш всі, тульчшщі, не знали, хто серед нас живе і творить”.22)

Коли тульчшщі запитували Леонтовича про „Щедрика”, „Дуда
рика ’ і інші його геніальні твори, він неначе відмахуючись від 
запитань, відповідав: „А там якийсь записав, а я гармонізував”. 
,.:‘т О буквально 33 Три МІСЯЦІ ДО СМбрТІ МИКОЛИ ДмИТрОВИЧЗ МИ 
зрозуміли, -  пише у спогадах Покровський, -  що „якийсь” -  не 
його величність український народ, а „гармонізував” прямий 
ООЖ АЗЄМЄЦВ і продовжувач великих традицій і принципів осново
положника російської музики, великого М, Глінки М. Д. Леонтовнч”. 
Діаналпсьі п р о  ведйч скромного вчителя співів тульчшщі завдяки 
приїзду ;до -.Тульчина капели К. Степеика, коли під час концерту 
б./'Ю об’явлено про виконання творів Леонтовича і Стеценко 
силоміць витягнув-його на сцену і, як пише Покровський, „обняв 
автора творів, які користувались таким успіхом. Оваціям не було 
кінця”,
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Створений Леонтовичем хор став осередком музичної культури 
в місті; в його першій програмі, крім пісень самого Леонтовича, 
були також твори Лисенка, Стеценка та інших українських авторів. 
Нерідко хор виїздив у села,, виступав часто-густо на відкритому 
повітрі. В таких поїздках Леонтович сяяв від щастя, хоча жилося 
тоді йому, як і іншим, дуже сутужно. Але хористи ніколи не бачили 
його сумним чи похмурим, він завжди був привітним, усміхненим.

Трагічна рання смерть Миколи Дмитровича викликала велике 
життєве піднесення в Тульчині і в новоствореному хорі. Він збіль
шився втроє, хористи стали більше працювати над собою і дали 
декілька концертів з творів Леонтовича. Місцеве керівництво 
оформило хор як „Державну капелу імені М. Д. Леонтовича” при 
Брацлавській повітовій наросвіті (центром повіту був Тульчин). 
Учасники капели стали членами професійної спілки робітників 
мистецтв РОБІС і користувались всіма пільгами радянських служ
бовців.

Керівником капели після загибелі Леонтовича став 20-річний 
Микола Покровський. Композитор більше року працював з ним 
особисто, приділяючи багато уваги заняттям з теоретичних дисцип
лін. Він неначебто бачив у Покровському свого спадкоємця. Втім 
Покровський досить критично оцінював свої можливості і прагнув 
здобути справжньої музичної освіти.

В 1921 р. в Тульчин завітала відома капела „Думка”. Її керів
ник Нестор Городовенко запропонував Покровському поїхати до 
Києва, обіцяючи прийняти його в „Думку”. Там, у Києві” Микола 
поступив і в саму капелу, і в Київську консерваторію на творчо- 
диригентський факультет. Згодом він став відомим диригентом, 
якого Станіставський запрошував до Москви, у свій театр, хоча з 
сімейних обставин Покровський не зміг туди виїхати і працював на 
Україні -  в операх Харкова, Львова, Одеси, працював професором 
консерваторії, був наставником багатьох найкращих наших укра
їнських співаків. Так зерна, посіяні Леонтовичем в скудну провін
ційну землю Тульчина, дали великі сходи в українській музичній 
культурі.

В статтях, що торкались історії капели в Тульчині, проводилась 
завжди думка про безперервність її існування, про повні 70 років її 
роботи. Па ділі це не відповідає істині, бо були в долі капели зльоти, 
падіння, були й роки, коли вона фактично не існувала. Втім зверне
мось до фактів. Незабаром після загибелі Леонтовича Микола 
Покровський виїздить до Києва -  і капела, як свідчать документи
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того часу, перестає існувати. Своє друге народження вона святку
вала в 1926 році, коли - ї ї  очолив самодіяльний композитор Родіол 
Андрійович Скалецький.

Ось що писав з цього приводу місцевий журналіст Гр. Зельд 
(Зельдович) в газеті „Червоний край” від 24 червня 1927 року: „Уже 
8 місяців, як заходами Окружної Філії Музтовариства ім. Леонтови- 
ча утворено капелу. До капели входить 45 осіб. Поруч з капелою 
працює струнова оркестра в 15 осіб.” Таким чином в статті точно 
вказана дата відродження капели -  листопад 1926 року. Спочатку 
вона працювала над собою, „потім, -  продовжує газета, -  почалися 
прилюдні виступи. Капела в Тульчині давала концерти для з’їзду 
рад, з’їзду вчительства, комсомолу, взагалі для громадянства і 
т. п.”

Першу подорож капела зробила в сусідню Вапнярку, де від
бувся концерт для залізничників, потім піши поїздки до Брацлава, 
Гайсина. Родіон Скалецький був людиною напрочуд енергійною, він 
зумів підібрати до складу капели і досвідчених співаків, котрі 
добре пам’ятали Леонтовича, і чимало здібної молоді. Скалецький 
йшов тією ж дорогою, яку торував Леонтович: він також обробляв 
народні пісні, складав свої твори, хоча нерідко, як і у випадку з 
Леонтовичем, хористи про це нічого не знали. В репертуарі капели 
поруч з класикою, народними піснями, з „Баркаролою” ІІІуберта 
стали виконуватись пісні Скалецького -  зокрема „Ой злітайте, 
соколоньки” та „Веснянка”. Серед виконавців того часу виділялись 
робітниця Софія Мельник, учителі Тамара Русавська, Любов Ма- 
рушко, Микола Трамбовецький.

В 1930 році в капелу прийшла ще зовсім гана Бетя Мільгром. 
Вона швидко стала солісткою, співала єврейських пісень, котрі 
виконувались поруч-з українськими та російськими. Тепер Бетя 
Самійлівна Мільгром -  ветеран, жива історія капели, в якій вона 
вже 60 років. Не дивлячись на це, вона повна енергії, запалу -  
усього того, що дало їй спілкування з мистецтвом, з самим пошире
ним та улюбленим його жанром -  співами.

Дуже добре пам’ятає вода ті роки, коли їй разом з іншими 
капелянами доводилось чи на возах, чи пішки вирушати на чис
ленні концерти, співати перед селянами, робітниками, воїнами 
армії, перед усіма, хто любить пісню. Та, видно, не всім було розу
міти, що пісня -  душа народу, бо її в ті роки намагались пере
творити на щось інше. V

В 1934 році був заарештований і отримав кілька років ув’язнен
ня Скалецький. Так став керівником капели викладач Мефодій Іва
нович Гриневич, котрий теж незабаром за необережний вислів
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отримав 10 років „перековки’’ в сталінських гулагах. Капела 
опинилась у кризовому становищі -  керувати нею, виявляється, 
небезпечно! В 1937 році капелу очолив її учасник, тенор Борис 
Воскобойнік, Непоганий співак, він до того ж був комсомольським 
активістом, і, мабуть, отримав керівництво капелою як громадське 
доручення, від чого, звісно, в той час відмовитись було неможливо.

Період з 1937 по 1941 рік -  не найкращий для капели. Три з 
чотирьох її попередніх керівників поплатились дуже жорстоко за 
свою любов до музики і співу, Воскобойнік, звичайно, не був 
людиною рівня Леонтовича чи Скалецького. Українська народна 
пісня відійшла на другий план, а на перший, зрозуміло, вийшла 
нова політична радянська пісня з її головним героєм -  наймудрі- 
шим у світі вождем Сталіним.

Втім і Борис Воскобойнік загинув лютою смертю під час оку
пації, коли його, як єврея і активіста, розшукали і вбили на очах 
інших. Жахливі часи, жахлива історія, коли гинули ті, що кликали 
Л  прекрасного, до музики, до мистецтва!

Та не загинуло воно, пережило і страшні роки терору, і роки 
фашистської окупації. В післявоєнні роки капелу очолив капель
мейстер з військової частини Волошин, потім Ф. Г, Маковський. Ці 
керівники капели працювали з нею недовгий час, тому, мабуть не 
наклали досить сильний відбиток на її діяльність.

Хор тоді носив назву „Хоровий гурток Будинку сопкультури”. 
Серед хористів виділялись солісти О. Дідур, котрий починав ще з 
Скалецьким в 1926 році, Ішай, Паращинець і знайома вже нам 
Б. С. Мільгром. В замітці про хор від 5 лютого 1948 року „Червона 
Тульчинщина” відзначала, що найкраще в ньому -  це зразковий 
для інших репертуар. Цей зразковий репертуар складався насам
перед з пісень про великого Сталіна, про Радянську Армію, а також 
входили до нього українські та російські народні пісні. Такий 
репертуар був не тільки зразковим, а й обов’язковим, відійти від 
нього чи порушити його -  в той час означало загинути. Це ж був 
той час, коли в районі п’ять колгоспів носило ім’я Сталіна (до війни 
.лише три), 4 -  ім’я Ворошилова. Подібний репертуар був стандарт
ним для інших дорослих хорів, це ж саме співалії дитячі колективи 
шкіл, садків тощо.

З 1950 року капелу очолив новий керівник -  Мечислав Фелік- 
сович Цинар. Інтелігентний, м’який та дуже талановитий,- музично 
освічений, він зміг нарешті вивести капелу у широкий концертний 
світ. Поруч з обов'язковими патріотичними піснями, без яких тоді
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немислимий був жодний концерт, він розучував з хористами твори 
класиків -  Верді, Штрауса, Шумана, українські народні пісні і, 
звичайно, справжньою окрасою хору, який заснував Леонтович, 
стали його „Щедрик” „Дударик”, „Ой з-за горн кам’яної”, „Тиха 
вода”, „Літні тони”, „Зашуміла ліщинонька” та інші пісні. В „період 
Динара”, якщо можна так мовити, капела стала виїжджати далеко 
за межі республіки. Вона виступала в Москві -  на виставці до
сягнень народного господарства, в Леніграді -  перед учасниками 
всесвітнього фестивалю молоді, в Талінні -  на святі пісні та на 
уславленому заводі ВЕФ, усюди знайомлячи слухачів з творами 
геніального подолянина, свого засновника -  Миколи Дмитровича 
Леонтовича.

В капелі поруч з ветеранами, що виступали ще зі Скалецьким -  
Є. А. Мельником, О. Й. Дідуром, Б. С. Мільгром, зростало багато 
талановитої молоді. В 1964 році на республіканському огляді-кон- 
церті сільської художньої самодіяльності капела зайняла перше 
місце, їй було присвоєно почесне звання народної хорової капели. З 
того часу вона неодноразово перемагала в районних, обласних та 
республіканських конкурсах та фестивалях, виступала по україн
ському телебаченню та радіо. Високий виконавський рівень учас
ників капели дозволив в 70-і роки поставити в Тульчині оперу 
С. Гулака-Аремовського „Запорожець за Дунаєм”.

Двічі завітали на Україну члени Українського Робітничого хору 
ім. Леонтовича з Нью-Йорку. Разом з учасниками капели з Тульчина 
вони приймали участь в спільних концертах, співали біля пам’ят
ника нашому великому земляку. В листі з Нью-Йорка від 9 грудня 
1977 року українські американці, члени хору ім. Леонтовича писали 
до Тульчина: „Дорогі друзі -  браття і сестри! З нагоди 100-річчя 
народження Миколи Дмитровича Леонтовича члени Українського 
Робітничого хору ім. Леонтовича в місті Нью-Йорку шлють вам 
самий теплий братерський привіт!

Ми, як і ви, гордо носимо ігі’я Леонтовича і глибоко цінимо 
його пісні-перлини... його унікальний вклад в скарб української 
хорової музики. ’і

До сьогодні тепло згадуємо нашу зустріч в Тульчині в 1969 році, 
зустріч з окремими членами хору, з сестрою Миколи Дмитровича, 
відвідування музею і ходіння по вулицях Тульчина. Пам’ять цієї 
зустрічі житиме в наших серцях на завжди.

В лютому 1978 року ми теж будемо відзначувати цю знаменну 
дату урочистим зібранням і концертом.

Ще раз сердечний, братерський привіт. Бажаємо вам всім, як і
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вашому керівникові, доброго здоров’я, щастя у вашому . жнгп і 
дальших успіхів у вашій благородній праці.”

Останні ж успіхи пов’язані насамперед з двома жінками» котрі 
першими порушили традицію, згідно якої керували капелою лите 
чоловіки. Це Віра Дмитрівна Голгак та Любов Степанівна- Грушко. 
Віра Дмитрівна вела капелу досить довго, вкладаючи у цю 'справу 
свою неабияку енергію. При ній капела неодноразово виступала в. 
популярній телевізійній програмі „Сонячні кларнети’', яка- пре
зентує кращі зразки самодіяльної творчості України.

Після того, як „скіпетр” керівника на деякий час побував -в. 
руках чоловіків -  досвідчених капелян А. А.' Крейчі, Дирефй'іра 
музичної школи, та В. А. Шкуратовського, соліста капели, вгзгсла-. 
дача культосвітнього технікуму, цей колектив знову опинився в 
жіночих руках і цього разу, здається, надовго. Л. С. Грушко гф-»;. м 
ла його перед досить важливими ісйитами для кблектицу, на
передодні 110-ї річниці з дня народження Деонтовича. Тоді .Мико
ла Лукич Канал, диригент відомого хору хлопчиків „Душ; г  У 
Львова, виступив з ініціативою провести свято пісні на честь, -нашого’ 
великого земляка. Урочисті концерти відбулися на батьківщині, 
композитора в Иемирові, в Тульчині, де до нього пршшла1 сцЬ єна 
слава, та в селі Марківка Теплицького району, де він загйт .т В- 
Тульчинському будинку культури був проведений чудовий . є;:- 
дений концерт, на якому виступали Ніна Матвієнко і „Лудаутк” , 
дитячий хор під проводом А. А. Крейчі і, звичайно, хористи кап^лл, 
яку створив та плекав композитор. Закінчилось свято пісні у 
Львові, куди була запрошена і частина Тульчинської капещі На 
слідуючий рік хористи .з Тульчина вперше вирушили у закордонну 
поїздку -  до Польщі, де їх слухачі були щиро зворушені магією 
великого дива -  української пісні.

Загальний підйом української національної культури;- її в ід 
родження не обминули капели. Якось нещодавно Дмитро Гнатюк/в 
телепередачі мовив про забуті традиції, хвалив один з хорів, ідо 
виконує фрагмент з „Вечорниць” Ніщинського -  „Закувала та сива 
зозуля”. Так от на той час капела з Тульчина під проводом Тї- С. 
Грушко вже виконувала „Вечорниці” повністю, повторюючи тим 
самим один з коронних номерів колективу тридцятих років, коли 
ним керував Р. Скалецький.

Традиції українського хорового співу, дух ЛеоИїовйчга 
завжди були живі в Тульчині; бувало, що вони пригнічувались,
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ледь жевріли -  різні ж були часи -  та не згасали ніколи. Доки 
існує Україна, доки існують українці -  зони будуть співати Леонто- 
вича, будуть в нових піснях майбутніх хорів бриніти його 
мотиви, його почуття, його любов до Батьківщини.

Тульчин, райдрукарня. Зам. № 3216-2000. 1900.




