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До 140 річниці  з дня народження Миколи Леонтовича 
 
 
 Геніальний ювелір української пісні. 
 
 
 

  Знаменита українська народна пісня «Щедрик» оброблена в 1901р. 
композитором Миколою Леонтовичем, стала символом Різдвяних свят, не 
тільки в Україні, а й у всьому світі. В В англомовній версії вона з*явилася 
в 1936р. Саме варіанти «Щедрика» ми чуємо в таких знаменитих фільмах, 
як  « Сам удома», «Міцний горішок», «Парк Юрського періоду» ну і в 
«Гаррі Поттері». 

Сьогодні ми з вами ознайомимся з біографією М.Леонтовича, побуваємо у 
віртуальному музеї цього композитора, послухаємо різні варіанти 
знаменитої пісні, навіть у виконанні баскетболістів. А також пройдемо 
тест «Що ти знаєш про «Щедрик». Отже поїхали…. 

Микола Леонтович 

Леонто́вич Микол́а Дми́трович (1 (13) 
грудня 1877, с. Монастирок, 
Немирівський район, Вінницька область 
— † 23 січня 1921, Марківка, Теплицький 
район, Вінницька область) — український 
композитор, хоровий диригент, 
громадський діяч, педагог. Автор 
широковідомих обробок українських 
народних пісень для хору «Щедрик», 

«Дударик», «Козака несуть». Його обробка «Щедрика» відома у всьому світі 
як різдвяна колядка «Carol of the Bells».  

Дитинство, навчання. Родина Леонтовичів 

Народився в селі Монастирок Брацлавського повіту Подільської губернії в 
сім'ї сільського священика.  

Раннє дитинство минуло у селі Шершнях Тиврівської волості Вінницького 
повіту. Початкову музичну освіту Леонтович здобув у батька, який грав на 



віолончелі, скрипці, гітарі та деякий час керував хором семінаристів. Мати 
навчила його народних пісень.  

У 1887 році Леонтович вступив до Немирівської гімназії. У 1888 році, через 
брак коштів, батько переводить його до Шаргородського початкового 
духовного училища, де вихованці утримувалися на повному пансіоні. В 
училищі він опанував спів по нотах і міг вільно читати складні партії в 
церковних хорових творах.  

1892 року Леонтович вступив до Подільської духовної семінарії в Кам'янці-
Подільському, де вивчав теорію музики та хоровий спів, опанував скрипку, 
фортепіано, деякі духові інструменти, почав обробляти народні мелодії, 
беручи за взірець обробки М. Лисенка.  

Перші творчі кроки 

У червні 1899 року Леонтович, провчившись два роки в шостому класі, 
закінчив духовну семінарію й вирішив працювати вчителем у сільських 
школах і водночас самотужки удосконалювати свою музичну освіту. У селі 
Чукові Брацлавського повіту Подільської губернії (нині Немирівського 
району Вінницької області) він організував самодіяльний симфонічний 
оркестр, який виконував українські мелодії та п'єси російських та 
українських композиторів. 1901 року він видав перший збірник пісень з 
Поділля. 1903 року вийшов другий збірник подільських пісень з посвятою 
Миколі Лисенкові.  

Восени 1904 року залишив Поділля і переїхав на Донбас, де влаштувався 
викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 
1905 року Леонтович організував хор робітників, який виступав на мітингах. 
Діяльність Леонтовича привернула увагу поліції, й він змушений був 
повернутися на Поділля, у місто Тульчин, де викладав музику і спів у 
Тульчинському єпархіальному жіночому училищі для дочок сільських 
священиків. З 1909 року Леонтович навчається під керівництвом відомого 
теоретика музики Болеслава Яворського, якого він періодично відвідує у 
Москві та Києві.  

У той час створив багато хорових обробок, зокрема славнозвісний «Щедрик», 
а також «Піють півні», «Мала мати одну дочку», «Дударик», «Ой зійшла 
зоря» та ін. У Тульчині знайомиться з композитором Кирилом Стеценком. 
1916 року разом із хором Київського університету виконує свою обробку 
«Щедрика», яка принесла йому великий успіх у київської публіки.  

 

Київський період 



Після встановленням Української Народної Республіки Леонтович переїздить 
з Тульчина до Києва, де починає активну діяльність як диригент і 
композитор. Ряд його творів включили до свого репертуару професійні та 
самодіяльні колективи України. На одному з концертів великий успіх мала 
«Легенда» Миколи Вороного (оригінальний твір Леонтовича). Після приходу 
більшовиків Леонтович працює деякий час у музичному комітеті при 
Народному комісаріаті освіти, викладає у Музично-драматичному інституті 
ім. М. Лисенка, разом з композитором і диригентом Г. Верьовкою працює у 
Народній консерваторії, на курсах дошкільного виховання, організовує 
кілька хорових гуртків.  

Повернення на Вінниччину 

Під час захоплення Києва 31 серпня 1919 року денікінцями, які 
переслідували українську інтелігенцію, змушений утікати до Тульчина. 
Засновує першу в Тульчині музичну школу. 1919-1920 року працює над 
першим великим симфонічним твором — народно-фантастичною оперою 
«На русалчин Великдень» за однойменною казкою Б. Грінченка. Восени 1920 
р. у Тульчині відбулися гастролі хорової капели під керівництвом К. 
Стеценка та Павла Тичини як другого диригента. Під час концертів капели 
виконувалися твори Леонтовича. В останні місяці життя Леонтович 
закінчував оперу «На русалчин Великдень».  

«Загадка» смерті Леонтовича 

Загибелі Миколи Леонтовича упродовж 80-и років було присвячено 
найбільше публікацій. У своїх деталях усі ці розповіді часто грунтуються на 
оповідях свідків-родичів і різко контрастують та суперечать між собою. Це 
чітко виявилося уже з поваленням радянсько-комуністичної влади в часи 
незалежності України, коли стали доступні засекречені матеріали тих часів, 
які показали спотвореність та заангажованість публікацій у радянські часи, 
якими приховували знищення талановитого українського композитора 
тодішніми владними структурами - так званим ВЧК. Єдине, що так і не стало 
зрозумілим, - через що чекісти вдалися до такого жорстокого акту, яка була 
причина вбивства композитора? Лише наприкінці 20-го століття вдалося 
частково відкрити завісу пропагандистської машини радянських каральних 
структур.  

Саме в ніч з 22 на 23 січня 1921 р. композитор перебував у свого батька у 
селі Марківка Гайсинського повіту, де був убитий агентом ВЧК Грищенком, 
який напросився в хату переночувати, назвавшись чекістом, що проводить 
боротьбу з бандитизмом. Вранці невідомий пограбував будинок, 
застреливши Миколу Леонтовича. Текст рапорту, що розкриває ім'я вбивці 
композитора, було оприлюднено лише у 1990-х роках.  

.  



Композитор Леонтович 

Основу музичної спадщини Леонтовича складають хорові мініатюри — 
обробки українських народних пісень, які й донині є неперевершеними й 
виконуються всіма українськими хорами в Україні і діаспорі. Це позначені 
великим талантом композитора перлини народного мелосу «Щедрик», 
«Козака несуть», «Дударик», «Із-за гори сніжок летить», «Женчичок-
бренчичок», «Гаю, гаю, зелен розмаю» та багато інших. На основі 
українських народних мелодій Леонтович створював цілком оригінальні 
самобутні хорові композиції, всебічно художньо переосмисливши їх, 
надавши їм неповторного звучання. Леонтович був одним з перших серед 
майстрів української музики, які по-новому інтерпретували фольклор, 
використовуючи музичні надбання європейської музично-хорової культури. 
Водночас почерк Леонтовича вирізняється з-поміж інших граничною 
гнучкістю і природністю руху голосів, ювелірною шліфовкою деталей. 
Леонтович вдало використав традиції імпровізаційності в творчості 
українських кобзарів, які кожну нову строфу тексту пісні інтерпретували по-
новому. Леонтович застосовував темброву варіантність виконання народних 
рапсодів у своїх обробках, надаючи хору можливість розкрити велике 
розмаїття гармонії, контрапункту. Послідовно втілюючи в своїх обробках 
ідею гармонізації й поліфонічності, Леонтович, маючи глибоку й різнобічну 
музичну освіту, широко використовував найкращі досягнення світової 
хорової техніки.  

Тематика хорових мініатюр композитора надзвичайно різноманітна. Це 
обрядові, церковні, історичні, чумацькі, жартівливі, танцювальні, ігрові пісні. 
Одне з центральних місць у творчості Леонтовича посідають хори на 
побутові теми. Це, зокрема, «Ой у лісі при дорозі», «Ой темная та невидная 
ніченька», «Мала мати одну дочку», «Ой з-за гори кам'яної». Вони характерні 
динамічним розгортанням сюжету, активною драматизацією подій та образів. 
Взірцем такого високого драматичного піднесення може служити народна 
пісня «Пряля», в якій Леонтович досяг рівня трагічної балади.  

В піснях-реквіємах «Козака несуть», «Із-за гори сніжок летить», «Смерть» 
Леонтович талановито переосмислив мелодику народного плачу, 
використовуючи специфічне звучання окремих голосів та цілих хорових 
груп, застосовуючи різні хорові звукові ефекти, наприклад, спів із закритим 
ротом. Найвищим досягненням композитора вважаються пісні «Щедрик» та 
«Дударик», в яких Леонтович досягнув максимальної ритмічної організації. 
Особливо популярним був і залишається «Щедрик», в якій органічно 
поєднані прийоми народного багатоголосся з досягненнями класичної 
поліфонії, і кожен голос відіграє цілком самостійну виражальну роль, 
відтворюючи найтонші зміни настрою в пісні, подаючи кожен художній 
образ у граничному завершенні.  
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12 цікавих фактів про найвідомішу українську мелодію в світі 



 
 

З дохристиянських часів 

Дивуєтеся, чому у різдвяній колядці слова про ластівок? Все тому, що 
мотиви слів "Щедрика" збереглися ще з дохристиянських часів. Тоді Новий 
рік святкували весною, коли оживала природа. 

"Щедрик" – авторська обробка 

Ця "Щедрівка" – не зовсім народна. Микола Леонтович знайшов текст 
народної щедрівки і написав до нього музику. 

Симон Петлюра 

Вражений піснею у виконанні Київськрго хору, Симон Петлюра відправляє 
хор Олександра Кошиця у всесвітнє турне. 

Вперше у США 

1921 року "Щедрик" вперше почули у США. Його виконали на концерті в 
Карнегі Холі в Нью-Йорку. 

 

Робота усього життя 

Над своїм твором Леонтович працював майже усе життя! Щедрівка має аж 5 
авторських редакцій. Перша з’явилася 1901 року, остання – 1919. 

Хорове виконання 

"Щедрик" відомий як хоровий твір. Уперше його виконав хор Київського 
університету в 1916 році. 

Англомовна версія 

Всесвітньо відома "колядка дзвонів" з'явилася у 1936 році. Тоді американець 
українського походження Петро Вільховський створив англійську версію 
слів. 

Carol of the Bells 

Carol of the Bells – під такою назвою знають нашого "Щедрика" у всьому 
світі. 

 



Пам’ятні монети 

Національний банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети "Щедрик" – 
номіналом 5 та 20 гривень. 

"Щедрик" в серіалах 

Щедрівка звучала у багатьох серіалах: "Південний парк", "Сімпсони", 
"Гріфіни", "Суботній вечір у прямому ефірі", "Менталіст". 

Carol of the Bells і кіно 

Полюбилась вона і режисерам фільмів – її можна почути у таких відомих 
стрічках, як "Гаррі Поттер", "Сам удома", "У дзеркала два обличчя"; "Міцний 
горішок 2"; "Сімейка Адамсів". 

 

Понад 46 млн переглядів на Youtube 

Композиція  "Carol of the Bells", стала одним із найпопулярніших творів, які 
виконали  гурт Pentatonix акапельно. Понад 46млн переглядів на Youtube! 

Флешмоб до сторіччя 

У листопаді 2016 року на відзначення 100-річчя першого виконання 
"Щедрика" стартував флешмоб "Щедрик 100 challenge". У ньому взяли 
участь більше 60 колективів! 

А тепер перевір свої знання у нашому тесті про "Щедрик" 

Різні версії виконання пісні « Щедрик»  подивимося тут: 

 1) відео С. Тарабарової на пісню « Щедрик»  

2) відео Щедрик у виконанні бійців добровольців  

3) відео із кінофільму «Гаррі Поттер»  

4) відео виконання « Щедрика» баскетболістами НБА     

 

 

 
Тест :      Що нам відомо про пісню « Щедрик» 
( відповідаєте « так»  чи  « ні  ) 



 
1. Carol of the bells  - це теж саме,що й «Щедрик»? 

     Так – це англомовна версія.    
2. Щедрик – це авторський твір? 

      Ні –нар. пісня , в обробці М. Леонтовича. 
3. Грушевський ініціював знайомство світу з «Щедриком»? 
Ні – Петлюра. 

4. В 1921 р. «Щедрик» вперше почула америк. публіка? 
Так –в Карнегі Холл. 

5. Пітер Вільговський адаптував слова та мелодію? 
        Так –після цього « Щедрик» став хітом. 

6. Леонтович 7 раз редагував « Щедрик»?    Ні – 5 р. 
7. Уперше « Щедрик» виконав хор Харківського універс.? 

          Ні – Київського. 
8.  Нацбанк ввів у обіг три  монети «Щедрик»    Ні – 2. 
9.  У 2016 р. було відзначено 100р.першого хорового виконання? 

        Так . 
10.  Слова «Щедрика» походять з дохристиянських часів? 

             Так – тоді Новий рік святкували весною. 
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