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Безапеляційним культурним капіталом України в світі вважа-
ється скромний, але геніальний у своєму задумі та інтерпрета-
ціях «Щедрик» Миколи Леонтовича. 
Українська щедрівка, більш відома за кордоном під брендом 
своєї англомовної версії «Carol of the Bells» («Колядка дзвони-
ків»), підкорила світову музичну сцену й індустрію кіно, ставши 
міжнародним різдвяним гімном. 
Та чи багато закордонних виконавців і слухачів «Щедрика» зна-
ють про його українське походження? Чи відома передісторія 
появи бренду «Щедрик» на міжнародній арені самим україн-
цям? Як обробка Миколи Леонтовича потрапила за океан та хто 
спродюсував мистецьку інтервенцію «української весни» в світі? 
Автентичний «Щедрик» – той, в якому співається не про різдвя-
ні дзвіночки, а про весняну ластівочку, і котрий чітко корелю-
ється з українським мистецтвом і композитором Леонтовичем, 
було визнано шедевром у країнах Західної Європи, Північної й 
Південної Америки ще у 1920-х роках.
«C`est un chef-d'œuvre... le "Chtchédrik" arrangé par Léontovitch», – 
пише про шедевр Леонтовича бельгійська газета «Le XX Siècle» 
10 січня 1920 року; «The most beautiful item on the program 
Shtchedryk», – з відгуку лондонської газети «The Punch» від 11 лю-
того 1920 року; «karakteristieke kerstlid "Chchédrik"», – характер-
ний різдвяний «Щедрик» з'являється в голландській пресі; «Las 
canciones tan bellas como "Chtchedryk"» – прекрасний «Щедрик» 
друкується у пресі мексиканській.
З'являються навіть переклади тексту української щедрівки 
французькою й фламандською мовами: 

СИМОН ПЕТЛЮРА  
інтернаціоналізує 
українське питання 
піснею!

«Chtchédrik, Chtchédrik
Chtchédrivotchka,
Une petite hirondelle
S`est posée sur le toit d`une maison,
Elle s`est mise à gazoiller
A apeller la maitre de la maison...»

«La Meuse»,  
22 січня 1920 року

«Sjtsjedrijk, Sjtsjedrijk
Sjtsjedrivetsjka 
Een klein zwaluwtje
Kwam zitten op het dak va`n huis:
Kom buiten, meester, buiten;
Kijk in den stal…»

«Ons Vaderland»,  
11 січня 1920 року



Французьку версію «Щедрика» подає у своїй статті «La Poésie 
Populaire de L`Ukraine» («Популярна поезія України») відомий 
європейський письменник, завідувач парламентської бібліотеки 
Бельгії Франц Гелленс як приклад чарівності української поезії.  
У розлогій рецензії автор згадує українських письменників 
Юрія Федьковича, Пантелеймона Куліша, Лесю Українку, котрі, 
за його твердженням, «можуть конкурувати з найвідомішими 
західними поетами», й підсумовує: 
«Ми, вочевидь, і надалі жили б не підозрюючи про дивовиж-
ну поезію і музику української душі, якби ці люди, що прагнуть 
мати своє місце під сонцем націй, не відкрили її країнам Євро-
пи за посередництвом цієї хорової капели».
Фламандський переклад «Щедрика» виходить у статті «Oekraine 
te Brussel» («Україна у Брюсселі»). У ній автор прямо називає 
ініціатора закордонних гастролей української пісні: 
«Симон Петлюра знайшов чудовий спосіб подолати західно-
європейську необізнаність. Цей військовокомандувач, котрий 
намагається врятувати свою країну від пастки більшовизму та 
царизму, здатний не тільки воювати. Він знає, що меч сам по 
собі безсилий, і щоб здобути симпатії західноєвропейського 
світу, знайомить нас із мистецтвом своєї країни. Україна – краї-
на чорнозему, батьківщина Гоголя, стає для нас країною пісень. 
Він інтернаціоналізує українське питання піснею!»
А відтак поява «Щедрика» на світовій арені стає результатом 
продуманої політики глави української держави в галузі культур-
ної дипломатії сторічної давнини, запровадженої, як свідчила 
європейська преса, в умовах, схожих до обставин українського 
сьогодення – протидії російській агресії та пошуку гідного місця 
Україні у колі європейських народів.



«Щедрик» проти «русского мира»

«Ми вступили на арену історії тоді, коли весь світ не знав, що 
таке Україна. Ніхто не хотів її визнати як самостійну держа-
ву, ніхто не вважав нашого народу за окрему націю. Єдиною  
боротьбою, упертою і безкомпромісовою, ми показали світо-
ві, що Україна є, що її народ живе і бореться за своє право, за 
свою свободу і державну незалежність»

Симон Петлюра  
Голова Директорії, Головний Отаман військ і флоту УНР

11 травня 1919 року в Національному театрі Праги світ 
уперше почув мистецький голос модерної України. 
Щойно створена на підставі Закону УНР і відряджена 
за кордон на державний кошт Українська Республікан-
ська Капела під орудою диригента Олександра Коши-
ця виконала «Щедрик» Миколи Леонтовича.
Європейська прем'єра майбутньої музичної візитівки 
України в світі відбулася завдяки політиці культур-
ної дипломатії Голови Директорії, Головного Отамана 
військ і флоту УНР Симона Петлюри, котрий у січні 1919 
року спорядив мистецьке послання країнам Західної 
Європи від воюючої України. 
«Подбайте про те, щоб Українська Республіканська Ка-
пела могла приїхати до Парижа для демонстрування 
багатств української музично-пісенної творчости, – пи-
сав Петлюра до голови української делегації на Пари- 
зькій мирній конференції Михайла Тишкевича. – В Чехії 
ця Капела творила фурор і багатьох москвофілів пере-
творила в українців. Я певен, що Європа не має чогось 
подібного. Можливо, що перебування Капели в Парижі 
улегшить і прочистить атмосферу упередження».
Нова «культурна» чи «закордонна армія» Симона Пет-
люри, як називали Капелу її куратори, відряджалась 
передовсім на мирну конференцію до Парижа, де від 
січня 1919 року лідери світових держав вирішували 
долю повоєнної Європи й, зокрема, питання – бути чи 
не бути Українській Народній Республіці.

Музична місія УНР мала прорвати російську інфор-
маційну блокаду й заявити на весь голос: Україна – не 
Росія, а український народ з його прадавньою націо-
нальною культурою має право на окремішнє культурне 
й політичне існування. В авангарді української культур-
ної дипломатії – «Щедрик» Миколи Леонтовича. Зако-
дована у його чотирьох нотах душа України, як ластів-
ка, сповіщатиме світ про прихід «української весни».
Досі історія появи «Щедрика» на світовій арені була 
маловідомою. Як невідомим залишалось і те, що закор-
донну промоцію української музичної культури було 
ініційовано 100 років тому на найвищому державному 
рівні у самому розпалі війни з Росією та реалізовано у 
форматі міжвідомчої взаємодії профільних інституцій 
Української Народної Республіки  – Директорії, Ради 
Народних Міністрів, Міністерства освіти та мистецтв 
(Головного управління мистецтв та національної куль-
тури), Міністерства закордонних справ, Міністерства 
фінансів тощо. А головними культуртрегерами україн-
ського мистецтва в світі стали співаки і держслужбовці 
культурного і зовнішньополітичного відомств УНР.
А відтак цінний досвід функціонування державно- 
інституційної моделі політики культурної дипломатії 
Української Народної Республіки досі залишався поза 
увагою фахівців, а репутаційний капітал «Щедрика» – 
не до кінця осмисленим. 
Пропоноване видання «Культурна дипломатія Симона 
Петлюри: "Щедрик" проти "русского мира". Місія Капе-
ли Олександра Кошиця (1919–1924)» покликане відда-
ти належне тим державним діячам та інституціям УНР, 
що спричинились до заснування політики культурної 
дипломатії України модерного зразку. Мовою архів-
них документів, що оприлюднюються у цьому видан-
ні вперше1, книга заявляє про безпрецедентний успіх 
українського культурного бренду в світі і вагому роль 
краси й мистецтва у розбудові політичної і культурної 
суб'єктності України на міжнародній арені. 

1 Перша скорочена вибірка документів розробленої тематики опу-
блікована у виданні: Пересунько Т. Світовий тріумф «Щедрика»  – 
100 років культурної дипломатії України. Київ: Видавничий дім  
«АртЕк», 2018, 200 с.

Тіна Пересунько, 
авторка проекту

«Програми культурної дипломатії завжди потуж-
ніші, коли вони мають міцну інституційну осно-
ву, підкріплену законодавчою базою, і сталу під-
тримку найвищих державних посадовців»

Мілтон Каммінгс,  
американський політолог

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ:
100 років культурної дипломатії України
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100 років тому терміном «культурна дипломатія» не 
послуговувалися ані Симон Петлюра, ані Олександр 
Кошиць, ані закордонні політики й експерти. Катего-
рія, що найчастіше вживалася на означення завдань 
УНР-івського хору  – «культурно-національна пропа-
ганда». Застосовували й інші визначення: «політично- 
музично-агітаційна місія», «перша музично-диплома-
тична місія України на міжнародній арені», «культурна 
пропаганда української ідеї за кордоном», «пропаган-
да української ідеї між чужоземцями», «висока місія 
агітації за утворення Самостійної Української Народ-
ньої Республіки на Мировій Конференції». 
У зарубіжній пресі діяльність Капели найчастіше 
характеризували як «nationale kulturpropaganda» 
(«Allgemein Musik-Zeitung» (Берлін), 7 травня 1920), 
«propagande artistique» («Le Peuple» (Брюссель), 11 січ-
ня 1920), «Ukrainian propaganda» («Christian Science 
Monitor» (Нью-Йорк), 14 серпня 1922) тощо.
Враховуючи те, що у публічному вжитку термін «про-
паганда» здобув виразно негативну конотацію вже 
після закінчення турне Капели, сьогодні його можна 
прирівняти до модерних значень на кшталт «промо-
ція», «просування», «позиціонування», «брендинг» 
тощо. А координацію дій Капели з боку УНР-івських 
держустанов, передовсім культурного й зовнішньопо-
літичного відомств, слід вважати започаткуванням мо-
делі міжвідомчої взаємодії органів державної влади 
України в реалізації зовнішньої культурної політики. 
Тож закордонні гастролі Української Республіканської 
Капели, як представницької державної інституції УНР, 
можемо вважати першим проектом культурної дипло-
матії в історії модерної України.
Згідно з авторським задумом це видання має запо-
чаткувати серію джерелознавчих студій з історії куль-
турної дипломатії України, і стартує цей проект з до-
слідження зовнішньокультурної політики доби УНР.
До 100-річчя культурної дипломатії України упродовж 
ювілейних 2019–2024 років слід видати повний корпус 
джерел з історії світових гастролей Української Респу-
бліканської Капели під орудою Олександра Кошиця  
і патронатом Симона Петлюри.
За попередньою оцінкою цей проект становитиме 
20-томну іміджеву спадщину культурного тірумфу 
України в світі. Адже досі не оприлюдненими лиша-
ються тисячі схвальних відгуків світової преси й ви-
датних закордонних діячів на адресу української куль-
тури, їхня висока оцінка інституційної спроможності 
УНР в реалізації культурної дипломатії та престиж по-
літика Симона Петлюри і митця Олександра Кошиця 
як ініціаторів культурного діалогу України зі світом.

Окрім того, джерелознавчі студії з історії культурної 
дипломатії України мають наблизити українські роз-
робки в цій галузі до світових стандартів. Адже істо-
ричні й джерелознавчі підходи є вагомою складовою 
закордонних досліджень культурної дипломатії: аме-
риканські науковці ведуть початок історії культурної 
дипломатії США з кінця XVIII століття2, європейські  – 
з ранньомодерного часу3, розроблено дослідження 
моделі культурної дипломатії Польщі з 1918 року4. Та 
й саме визначення терміна «культурна дипломатія», 
що найчастіше вживається в українській і іноземній 
літературі («Культурна дипломатія  – це обмін ідеями, 
інформацією та маніфестаціями культури з метою по-
кращення порозуміння між націями»5), з'явилося в ре-
зультаті історичних студій американського політолога 
Мілтона Каммінгса. У них автор аналізує досвід функці-
онування урядових програм та інституцій США в галузі 
культурної дипломатії у 1933–2003 роках6. Між іншим, 
у своїх текстах він виокремлює й актуальну для пред-
ставленого дослідження тезу: «Програми культурної 
дипломатії завжди потужніші, коли вони мають міцну 
інституційну основу, підкріплену законодавчою базою, 
і сталу підтримку найвищих державних посадовців»7. 
У цьому відношенні модель культурної дипломатії 
УНР добре синхронізується з теоретичною і практич-
ною базою культурної дипломатії США. Хоча вільний 
формат «обміну ідеями та маніфестаціями культури»  
з іншими народами світу Україні довелось виборювати 
у війні за незалежність з Росією. Вона триває й досі.
А відтак будь-які дефініції чи теоретичні конструкції, 
що пропонуються ззовні, мають бути осмислені в кон-
тексті реального історичного досвіду кожної окремої 
країни світу. Це стосується й України. 
Програмно-інституційні напрацювання України в га-
лузі культурної дипломатії останніх років можуть від-
тепер посилатись не лише на корисний закордонний 
досвід, а й на успішні національні традиції доби УНР. 
А у 2019 році відзначаємо не лише 140-річчя від дня 
народження Симона Петлюри, а й 100-річчя європей-
ської прем'єри «Щедрика» та 100-річчя культурної ди-
пломатії України.

2 Michael L. Krenn. The History of United States Cultural Diplomacy: 
1770 to the Present Day. Bloomsbury Academic, 2017.
3 Haigh A. Cultural diplomacy in Europe  – Strasbourg: Council of 
Europe, 1974.
4 Polska dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osiągnięcia, 
potrzeby, perspektywy. Koseski A. (red.), Stawarz A. (red.) Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, 2006.
5 Milton C. Cummings. Cultural diplomacy and the United States 
Government: a Survey. Center for its Arts and Culture, 2003. P. 1.
6 Пересунько Т. Жорстка і м’яка сила американської культур-
ної дипломатії: конспект історичного огляду становлення і роз-
витку інституцій культурної дипломатії США у 1933–2003 роках.  
Агора. Випуск 18. Культурна та публічна дипломатія України. Київ: 
«Києво-Могилянська академія», 2017. С. 54–60.
7 Milton C. Cummings. Cultural diplomacy and the United States 
Government: a Survey. Center for its Arts and Culture, 2003. P. 14.

Від культурної пропаганди  
до культурної дипломатії
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У щоденникових записах Олександра Кошиця «Укра-
їнська Республіканська Капела. Книга оцту і жовчі», що 
велися упродовж турне й були уперше видані під наз-
вою «З піснею через світ» у 50-х роках минулого століт-
тя10, діячі й політичні інституції УНР гостро критику-
ються. А у виданому ним у Парижі 1929 року збірнику 
відгуків світової преси про турне Капели11 політичні 
змісти взагалі відсутні. У виданні акцентується лише 
музикознавчий і народознавчий бік проекту.
Разом з тим більшість європейських критиків, що публі-
куються у цьому виданні вперше, починали свої відгуки 
на концерти Капели саме з політичної, інституційної, 
«петлюрівської» риторики («...(хор) був заснований 
за ініціативи верховного головнокомандувача укра-
їнської армії Симона Петлюри і називається він "Хор 
Української Республіки"» (Гаага); «Молода Українська 
Республіка вислала до нас свою офіційну місію музич-
ного мистецтва» (Бордо); «Цей хор є державною ін-
ституцією Української Народної Республіки» (Берлін);  
«Українське Міністерство культури й мистецтв сфо-
кусувало свою діяльність у молодій державі на хоро-
вому співі як засобі політичної пропаганди. Культурна 
зрілість України має стати легітимізацією її політичної 
незалежності» (Відень). На жаль, подібні відгуки не 
публікувались у виданнях Кошиця. Більше того, в архів-
ному фонді Капели знайдено багато газетних публіка-
цій, у тому числі й щойно зацитованих, де згадування 
Симона Петлюри, як головнокомандувача УНР і фунда-
тора Капели чи УНР-івських відомств, як кураторських  
інституцій хору, позакреслювано олівцем. 

10 Кошиць О. З піснею через світ. Вінніпеґ: Культура і освіта, 1952–
1974 рр. У 2018 році це видання було надруковано польською мо-
вою з ініціативи професорки кафедри україністики Варшавського 
Універеситету Валентини Соболь: Ołeksandr Koszyc i jego dziennik 
«Z pieśnią przez świat». Red. naukowa Walentyna Sobol. WUW, 2018. 
394 s.
11 Українська пісня за кордоном: світова концертова подорож 
Українського національного хору під проводом Олександра А. Ко-
шиця: Голос закордонної музичної критики. Париж, 1929. 398 с.

«Вся наша спадщина, свого часу затаврована в СРСР  
як "петлюрівська", й досі недоторкана»

Оксана Забужко

У виданні вперше публікуються документи мало- 
дослідженого фонду «Українська Республіканська Ка-
пела Української Народної Республіки» Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління 
України (та фондів інших відомств УНР, дотичних до 
історії турне Капели)8. Охоплений корпус джерел на-
лічує десятки тисяч аркушів документів, що розкрива-
ють історію тріумфальних гастролей УНР-івського хору 
у 17 країнах Західної Європи, Північної та Південної 
Америки упродовж 1919–1924 років (Чехословаччина, 
Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, 
Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія; США, 
Канада, Мексика, Аргентина, Уругвай, Бразилія, Куба).
Тема світових гастролей Української Республіканської 
Капели досі комплексно не досліджувалась, а попередні 
праці провадились у контексті переважно музикознав-
чих та біографічних студій9. У цих творах відзначається 
провідна роль Олександра Кошиця у реалізації проекту 
промоції української культури за кордоном, передовсім 
як митця і видатного культурного діяча.
Натомість досі не розкритою лишалась тема політично-
го супроводу турне Капели, а документальна спадщи-
на, що засвідчує участь видатних державних діячів та 
інституцій УНР у реалізації цього проекту, залишалась 
невідомою, документи не опублікованими. Не достат-
ньо акцентованим був і «петлюрівський» аспект про-
екту, а також важливий для сьогоднішніх українських 
реалій феномен інституційної взаємодії мистецького  
і політичного чинника у промоції української культури  
і державного престижу України в світі. 

8 ЦДАВО України. Ф. 3965 «Українська Республіканська Капела 
Української Народної Республіки». Оп. 1. Спр. 1–24; Оп. 2. Спр. 1–114; 
Ф. 1429 «Канцелярія Директорії УНР». Оп. 2. Спр. 37; Ф. 3689 «Голов-
не управління мистецтв та національної культури УНР». Оп. 1. Спр. 
24; Ф. 2582 «Міністерство народної освіти Української Народної 
Республіки». Оп. 1. Спр. 2; Ф. 3696 «Міністерство закордонних справ 
Української Народної Республіки». Оп. 2. Спр. 28.
9 Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистецька діяль-
ність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ: Фенікс, 2012. 416 с.; Голо-
ващенко Михайло. Феномен Олександра Кошиця. Київ: Музична 
Україна, 2007. 588 с.

Культурна дипломатія УНР: 
«петлюрівська» спадщина

Ç З відгуку бельгійської газети «L`Action National» (17 січня 1920 року) на концерт 
Української Республіканської Капели в Антервпені. 
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100 років тому керівництво УНР інвестувало в мисте-
цтво і отримало політичні дивіденди. Завдяки тріумфу 
«Щедрика» і диригентської школи Олександра Кошиця 
необізнана раніше в українському питанні закордон-
на преса зарясніла гаслами «Vive L`Ukraine!», «Het leve 
Oekrajine!», термінами «The Government of the young 
Ukrainian Republic», «Das ukrainische Ministerium für 
Kunst und Kultur», «De generaal en de president Simon 
Petlura», «Ukrainians», «Die Ukrainer», «Oekrainers». 
Про українські самостійницькі прагнення і грандіоз-
ність щойно відкритої української культури писали ві-
домі музичні критики і політичні діячі Європи, а згодом 
і країн Америки (серед них найвизначніші постаті сво-
го часу). На закордонних концертах Капели були при-
сутні королеви, президенти, міністри (освіти, культури, 
закордонних справ, оборони, юстиції тощо), директо-
ри консерваторій, музичних академій, професори Сор-
бонни, Карлового університету, Бразильської академії 
літератури, світової слави композитори, диригенти, 
скрипалі, танцюристи, робітники, діти... Загалом, кон-
тактна аудиторія українських гастролерів становила 
сотні тисяч слухачів по всьому світу різних категорій. 
Усього того, чого добивались офіційні канали укра-
їнської дипломатії  – легітимації і просування укра-
їнської ідеї за кордоном, вдалося досягти завдяки 
мистецтву.  Як слушно зауважує історик Ігор Гирич, 
якби український уряд спромігся надіслати таку му-
зичну місію на кілька років раніше – то Європа вчасно  
визнала б УНР і у кризовий момент Україна встояла б. 
«Капела  – це найспритніша вигадка з усього, що було 
досі зроблено яким-небудь Українським Урядом»,  – 
писав до Голови Ради Міністрів УНР Андрія Лівицького 
співак Капели, відомий український діяч Віктор Андрі-
євський. На жаль, попередники Симона Петлюри своє-
часно не побачили в українській культурі гравця на 
міжнародній арені. «Кого ви везете показувати за кор-
доном?»  – нарікав на репетиціях хору колишній Голо-
ва Центральної Ради Михайло Грушевський. «Если же 
мы теперь откажемся от первой культуры (російської –  
прим. авт.), мы будем лишь подстилкой для других на-
ций и никогда ничего великого создать не сумеем»,  – 
сумнівався у спроможностях української культури 
Гетьман Української Держави Павло Скоропадський. 
Тим не менше саме українські мистецькі бренди спо-
пуляризували Україну. «Ціль мандрівки нашої була 
подвійна: політична і культурна», – писав виразно про 
культурно-політичні налаштування Капели УНР Віктор 
Андрієвський в листі до диригента Кошиця.

Вочевидь, саме так провадилась вибірка рецензій для 
публікації паризького видання Олександром Коши-
цем. Можливо, диригенту прикро було згадувати про 
«державний» формат Капели, адже попри заявлену 
урядову підтримку хористам бракувало навіть «шлун-
кових» грошей, на що Олександр Кошиць нарікає  
у своїх листах до Симона Петлюри. Та й сама українська 
держава через неспівмірну власним силам російську 
військову агресію день за днем втрачала капітали  –  
і фінансові, і територіальні, і моральні. Тож надати пов-
ноцінну інфраструктурну підтримку хорові було склад-
но. А, можливо, згадувати в цих виданнях про Петлюру 
й УНР напередодні 30-х років було просто ризиковано.
У будь-якому разі, в обставинах сьогоднішнього дня 
відродити репутаційну спадщину української культу-
ри, культурної політики УНР і культурної дипломатії 
Симона Петлюри, як високого державного діяча, слід 
хоча б тому, що теперішній українській владі дійсно 
є чому повчитись у своїх попередників. Як, напри-
клад, таким стандартам культурної політики: «Уряд 
Української Республіки підтримує національне мис-
тецтво так високо, що є ідеалом для інших держав»  
(«De Volksgazet» (Брюссель), 14 січня 1920 року).
Позаздрило б УНР-івській репутаційній спадщині і те-
перішнє Міністерство культури України, зокрема тому 
шквалу позитивних відгуків, що виходили на шпальтах 
світових видань на адресу його інституційного попере-
дника («Вислані Міністерством мистецтв, якого ми, на 
жаль, не маємо й досі, вони пропагують національну 
культуру братерської України»,  – «Reforma» (Прага), 
18 травня 1919 року; «Коли у нас все ще обговорюється 
створення Міністерства мистецтв, Україна, звільнив-
шись від царизму у 1918 році, його заснувала», – «Point 
of view» (США), січень 1923 року). Усвідомлення інсти-
туційної тяглості українського культурного відомства 
в реалізації зовнішньої культурної політики, що так 
схвально була сприйнята за кордоном, сьогодні не ма-
лого вартує. Особливо на тлі перманентних заяв укра-
їнської громадськості про «упразднєніє мінкульта».
І найважливіше – завдяки успішним концертам Укра-
їнської Республіканської Капели за кордоном УНР 
здобула моральну легітимність у публічних колах за-
хідного світу. Понад 600 компліментарних відгуків 
про Україну і українську культуру на шпальтах про-
відної європейської преси, сотні листів від інтеліген-
ції, понад 200 концертів у 74 найпрестижніших кон-
цертних залах 45 європейських міст 10 країн Західної 
Європи  – усе це за два роки тріумфальних гастролей 
УНР-івського хору за підтримки державних інститу-
цій і патронату керівника держави. Досі ця мисте- 
цька, організаційна і державно-репутаційна планка 
не взята жодним українським проектом  – навіть за 
наявних сучасних технологій. Оскільки досі ми не ма-
ємо синергії політики і мистецтва в Україні  – коли б 
митці були в душі політиками, а політики  – митцями.  
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Жанр пропонованого видання спрямовано на промо-
цію документів історії і першоджерел, а тому саме мо-
вою подорожніх щоденників співаків і диригента Ка-
пели, УНР-івського листування і державних постанов, 
відгуків закордонних діячів і світової преси розповіда-
ється історія культурної дипломатії отамана Петлюри й 
диригента Кошиця. Авторська робота полягала в іден-
тифікації та подачі цих свідчень згідно з хронологією, 
географією та драматургією проекту. 
За підсумками кількарічного (починаючи з 2016 року) 
дослідження фондів ЦДАВО України було проведено 
комплексний аналіз корпусу джерел з історії світового 
турне Української Республіканської Капели на пред-
мет урядового супроводу і закордонного резонансу 
музичної місії УНР, в результаті чого уперше в україн-
ській історіографії: 

■■ ідентифіковано маршрут12, концертні зали і кон-
тактну аудиторію гастролей Капели;
■■ визначено статистичні показники закордонного 

резонансу концертів Капели (країни, міста, кон-
цертні зали, преса, інституції, VIP-персони );
■■ представлено репрезентативну вибірку урядових 

документів і супровідних листів від державних  
діячів та інституцій УНР з реалізації турне Капели;
■■ подано репрезентативну вибірку рецензій світової 

преси і листів від видатних закордонних діячів та 
інституцій по кожній країні гастролей Капели; 
■■ представлено вибірку афіш та концертних програ-

мок хору з репертуаром Капели;
■■ досліджено і представлено світовий резонанс 

«Щедрика», як хіта концертних гастролей Капели;
■■ залучено якнайширшу джерельну базу (спогади, 

документи) для представлення історії турне Капе-
ли у форматі документального оповідання;
■■ здійснено загальну історичну реконструкцію хро-

нології, географії та учасників турне Капели;
■■ спозиціоновано гастролі Капели як перший проект 

культурної дипломатії в історії модерної України.
У ході проведення дослідження авторкою було опра-
цювано тисячі унікальних документів, у тому числі іно-
земними мовами (зокрема, рукописних), здійснено їх 
ідентифікацію та попередній переклад (з французької, 
німецької, англійської, польської, чеської, нідерланд-
ської, іспанської, португальської) з метою формування 
репрезентативної вибірки для подальшого профе-
сійного перекладу (чи редагування) з боку залучених 
фахівців і волонтерів. Певна частина перекладів збері-
галась в архіві Капели (здійснена працівниками хору)  
і потребувала опрацювання. 
12 Хронограф життєдіяльності О. Кошиця, зокрема розробки марш-
руту турне Капели представлено також у дослідженні музикознав-
ців: Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистецька ді-
яльність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ: Фенікс, 2012. 416 с.

Джерелознавчі студії: 
промоція першоджерел

Але досі попри визначний політичний ресурс, згурто-
ваний довкола «Капели УНР» (весь склад хору функці-
онував за кордоном у статусі держслужбовців), її було 
звужено в українській історіографії до мистецького 
бренду «Капели Кошиця». Попри очевидні і, безумов-
но, першорядні заслуги у цьому проекті диригента 
Олександра Кошиця та без політичної волі і державно-
го патронату Симона Петлюри, фінансового й адміні-
стративного сприяння урядовців та голів українських 
дипломатичних місій за кордоном, і найголовніше  – 
сукупного творчого й адміністративного внеску персо-
налу Капели у промоцію української музичної культу-
ри за кордоном, цей проект не відбувся б. Адже й сам 
Олександр Кошиць покинув Київ та Капелу (в режимі 
«allegro udirato», як казав про себе сам) через наступ 
більшовиків. Не зважаючи на колосальні труднощі й 
небезпеки евакуював хористів до Кам'янця-Поділь-
ського голова музичного відділу Міністерства освіти та 
мистецтв, композитор і диригент Кирило Стеценко.
І насамкінець, слід віддати належне політичній інтуі-
ції і мистецькій вразливості Симона Петлюри. Його 
авторитет і система прямої звітності хора керівнику 
держави відіграли вагому роль в реалізації проекту. 
Логіка петлюрівського патронату й держзамовлення 
простежується у листах Олександра Кошиця до Голов-
ного Отамана («Вельмишановний, дорогий батьку наш 
Симон Васильович! Слава Вашої прекрасної ідеї го-
рить зараз величезною зорею на небозводі Європей-
ської музики!»), у листах до Петлюри окремих співаків 
(«Батькові С. Петлюрі – це вітає тебе дороге дитя, яке з 
запалом і вірою співає пісню волі»), в директивах хору 
з боку українських урядовців («З наказу п.  Головного 
Отамана Ви маєте в найскоршому часі вирушити в кон-
цертове турне в Польщу»,  – Головноуправлячий мис-
тецтв Павло Зайцев). Та і сам Симон Васильович не по-
лишав своїх місіонерів без властивої йому лагідності, 
зазначаючи в листах до диригента Кошиця: «Милий  
і дорогий Маестро Олександре Антоновичу!.. бережіть 
свої сили і здоров'я», «Ну і хай Вам та капелянам Бог 
України помагає!»
Тож метою цього видання є реконструкція обох скла-
дових бренду Української Республіканської Капели  – 
політичної і культурної. А представлені у збірнику до-
кументи мають віддати належне як державній стратегії 
Симона Петлюри з усім причетним до цієї ініціативи 
апаратом урядовців, так і мистецькому генію Олексан-
дра Кошиця і хористів, завдяки яким світ почув саме 
того «Щедрика», якого полюбив, а Україну вперше 
визнав культуроспроможною політичною одиницею 
(«Вони нанесли Україну на мистецьку мапу світу як 
музичну націю. Це в той час, як ми вважали її за спу-
стошену землю бродячих козаків і сільського люду», –  
«The San Francisco Journal» (США), 1 лютого 1924 року).
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Окрім дослідницької, перекладацької та редакторської 
роботи, авторкою проекту здійснено передрук текстів 
та упорядкування представлених у збірнику докумен-
тів, укладено вступні матеріали, історичні та джере-
лознавчі коментарі по кожній з країн гастролей Україн-
ської Республіканської Капели та розроблено додатки.
Важливим напрямом роботи став акцент на популяри-
зації зібраного матеріалу для широкого загалу читачів 
шляхом візуалізації архівних документів та історичних 
персоналій, спрощеного цитування документів в під-
заголовках й текстах, структурування контенту за прин-
ципом документального оповідання. Історію тріумфу 
України в світі хотілося розповісти мовою оригіналу  – 
концентровано і масштабно.
А відтак документи у книзі рубриковано за країнами 
повного циклу світовий гастролей Української Республі-
канської Капели з 1919 по 1924 рік: УНР, Чехословаччи-
на, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, 
Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія, США, 
Мексика, Аргентина, Уругвай, Бразилія, Канада, Куба. 
Мапи та прапори країн, де виступала Капела, подано 
відповідно до історичних реалій того часу. Для переда-
чі колориту українського мовлення початку ХХ століття 
у представлених документах збережено оригінальний 
правопис і лексику. Як уже зазначалось, вибірку мате-
ріалів подано за репрезентативним принципом, деякі 
у скороченому вигляді і далеко не в тому обсязі, в яко-
му вони зберігаються в архіві Капели. Повний корпус 
джерел проекту становить десятки тисяч документів  
і потребує багатотомного видання. У виданні опубліко-
вано цілком або фрагментарно понад півтисячі архів-
них документів, зокрема, такі:

■■ закони, постанови, директиви органів влади УНР;
■■ відгуки закордонної преси, мистецьких та полі-

тичних інституцій, видатних діячів країн Західної  
Європи, Північної й Південної Америки; 
■■ афіші, лібретто та концертні програми закордон-

них виступів Капели; 
■■ фрагменти щоденникових записів членів Капели 

(Олександра Кошиця, Леонтія Безручка, Кирила 
Миколайчука, Олександра Пеленського, Віктора 
Андрієвського, Софії Колодіївни та інших);
■■ світлини Капели та інші документи, що ілюструють 

господарсько-побутовий аспект місії УНР. 
Майже всі вони уперше вводяться у науковий обіг. До 
раніше не публікованих документів належить і цінне 
листування між Симоном Петлюрою та Олександром 
Кошицем, що демонструє характер взаємодії між «за-
мовником» і «виконавцем» проекту культурної дипло-
матії УНР. Цікавими, а особливо для закордонних фон-
дів, можуть бути рукописні листи і документи іноземних 
діячів та інституцій.
Окрім цінних матеріалів з фондів ЦДАВО України,  
у збірнику публікуються документи Національної бі-
бліотеки Чеської Республіки. Зокрема спеціально 
надані для проекту фрагменти «Пам'ятної книжки  

Української Республіканської Капели»  – унікальної 
знахідки у ході проведення дослідження. У колі укра-
їнських науковців вона вважалась втраченою («Золота 
книга» Капели, де зберігаються автографи видатних 
діячів світу). Збірник містить також цінні документи 
з приватного архіву провідної дослідниці творчості 
Олександра Кошиця музикознавиці Лю Пархоменко. 
Подяку за надання цінних рекомендацій та документів 
авторка висловлює співробітникам Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України Ігорю Гиричу (науковий керівник), 
Валентину Кавуннику та Валентині Піскун, голові 
правління Наукового товариства історії дипломатії та 
міжнародних відносин Ірині Матяш, директору Музею 
Української Революції Олександру Кучеруку, науко-
вій співробітниці Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського Валентині  
Кузик, завідувачці «Музею Олександра Кошиця» Світ-
лані Літвіновій і директору «Музею однієї вулиці» Дми-
тру Шльонському. За технічну та ідейну співпрацю в 
реалізації проекту авторка дякує дирекції та працівни-
кам Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України – Наталії Маковській, Аллі 
Обжелян, Олені Єфремовій, Ірині Собко та іншим.
Слід окремо відзначити допомогу залучених до проек-
ту перекладачів і волонтерів, зокрема, Вікторії Бойко, 
Дмитра Чистяка, Дмитра Роліка, Наталії Пнюшкової, 
Олени Вострової, Інни та Ірини Ковальчук, Марти Ру-
дої, Дарини Беленок, Володимира Волковського, Зо-
рини Тіммерман, Зої Борисюк, Марії Білоконь, Андрія 
Кравченка, Марти Барандій, Ленки Віхової, Петра 
Калини, а також редакторок Юлії Футей, Ніни Гриб та 
Наталії Гриценко, історика Романа Кабачія та інших. 
Вагомим внеском у реалізацію проекту стала робота ди-
зайнера та верстальника проекту В'ячеслава Горшкова. 
Ним була розроблена не лише загальна художня кон-
цепція і методогія подачі архівних документів (у тому 
числі сканування, оцифрування), а й зібрано додаткові 
ілюстративні матеріали з відкритих джерел Інтернету 
і зарубіжних архівів, що стосуються історії турне Ка-
пели і загального історичного контексту представле-
ної доби. А насичену іконографію в книзі розроблено  
і представлено із максимальним дотриманням прин-
ципу історизму (подані портрети діячів наближені до 
віку своїх персонажів на момент гастролей Капели).
А відтак хочеться сподіватись, що оприлюднені у книзі 
документи зацікавлять не лише істориків і науковців, 
але й сценаристів, галеристів, театральних режисерів, 
перформерів, культурних менеджерів і політологів.  
А модель культурної дипломатії доби УНР, як і визна-
чна роль Симона Петлюри і Олександра Кошиця у 
просуванні української культури і державного прести-
жу України в світі, належним чином будуть поціновані  
сучасними українськими політиками і дипломатами.



ЗАЛЮБЛЕНИЙ У МИСТЕЦТВО 
головнокомандувач
«Після розвалу царської імперії Україна стала незалежною. 
Молода республіка почала відразу якомога завзятіше розви-
вати всі галузі своєї національної культури. Тож негайно що-
найбільшу увагу почали приділяти і народним пісням, адже 
уряд зрозумів: свою цивілізацію українці найкраще можуть 
показати зовнішньому світу через пісню. Головнокомандувач 
українського війська взяв на себе ініціативу організувати Хор 
Української Республіки, а щоб познайомити світ із багатством 
українських пісень, залюблений у мистецтво головнокоман-
дувач вирішив дати хорові можливість здійснити подорож  
Європою. У лютому 1919 року хор почав свою роботу, побу-
вавши у Швейцарії, Франції й Бельгії. Зараз цей надзвичай-
ний колектив перебуває у нашій країні. Відбулися концерти 
в Роттердамі, Гаазі й Амстердамі і очікуються нові виступи...  
Успіхи хору, безсумнівні»

«Wereldkroniek» (Роттердам), 26 січня 1920 року

Семінарист
1901 рік. Україна в складі Ро-
сійської імперії. Понад 30 ро-
ків діє жорстка заборона на 
український друк, навіть тексти 
український пісень змушено пе-
рекладати російською чи фран-
цузькою (1863, Валуєвський цир-
куляр; 1876, Емський указ). 
22-річний студент останньо-
го курсу Полтавської духовної 
семінарії Симон Петлюра біжить зустрічати на вокзал 
видатного українського композитора і громадського 
діяча Миколу Лисенка. Той вже котрий рік гастролює 
Україною з мандрівним хором, попри заборони пише 

і виконує твори на слова Тараса 
Шевченка, обробки народних 
пісень, збирає по селам фоль-
клор. «Яка то є велика потреба 
музикові повештатися поміж 
селянським людом, зазнати 
його світогляд, записати його 
перекази, споминки, згадки, 
прислів'я, пісні й співи до їх. Уся 
ця сфера, як воздух, чоловікові 
потрібна, без неї гріх починати 

свою працю і музикові, і філологові»1, – пише фундатор 
української музики до композитора Філарета Колесси. 
Музичні мандри Лисенка надихають затурканих укра-
їнців, але викликають роздратування російської влади. 
1 Список використаних джерел подано в кінці книги (ст. 304).

В циркулярах церковно-парафіяльних шкіл, де навча-
ються українські діти, зазначається: «Заметно увлече-
ние малороссийскими песнями из сочинений Лысен-
ко…», й постановляється: «Иметь наблюдение за тем, 
чтобы увлечение малороссийскими песнями и чтение 
ими малороссийских книг не создали благоприятной 
атмосферы для т. наз. "украинофильськой агитации"».
Та такі як Симон Петлюра загітовані вже давно – книж-
ками Драгоманова, Франка,  Шевченка («начитавшись 
цих творів у мене відчинились очі і я пізнав хто я є, чия 
дитина, до якої нації належу»). Проукраїнським на-
строям сприяє і родинна атмосфера (Петлюра з коза- 
цького й священичого роду, він дядько майбутнього 
українського патріарха Мстислава Скрипника). Україн 
ські музичні симпатії семінаристу закладає знайомий 
Миколи Лисенка, учитель співу Іван Різенко. 
По приїзді видатного композитора Симон Петлюра без 
згоди свого духовного начальства запрошує Миколу 
Віталійовича до актової зали семінарії послухати як 
студентський хор під його орудою (майбутній отаман 
непогано диригував і грав на скрипці) виконає забо-
ронену цензурою Лисенкову кантату «Б’ють пороги» 
(на слова Тараса Шевченка). Виголошує на честь ви-
сокого гостя вітальну промову і хор виконує кілька тво-
рів композитора. Та про несанкціонований концерт 
дізнається ректор семінарії, затятий русофіл, прото- 
ієрей Іван (Пічета). Миколу Лисенка ректор звинува-
чує в «мазепинской интриге и развращении юноше-
ства», а Петлюру виключає з останнього курсу семіна-
рії з «вовчим білетом». Це унеможливлює подальший 
вступ Симона Петлюри до будь-якого навчального за-
кладу Росії. Так, не в останню чергу «завдяки» Миколі 
Лисенку, полтавський семінарист стає на шлях україн-
ського революціонера.

Ç Симон Петлюра (в центрі) серед групи семінаристів, відрахованих з Полтавської 
духовної семінарії (1901–1902 рр.). 
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Революціонер
Перша його партія як політичного діяча  – РУП (Рево-
люційна Українська Партія), ідеологом якої був укра-
їнський самостійник Микола Міхновський. А перша  
публікація як журналіста – критика освітньої системи на 
Полтавщині. «До 1 січня 1900 р. в Полтавщині було 870 
народних шкіл, як для такої великої округи дуже мало. 
В кожній школі вчилось пересічно душ 60. Коли взя-
ти на увагу, що в Полтавщині живе 2,922,500 чоловіка  
(до 1 січня 1900  р.), а дітей шкільного зросту 204,575 
чол., то для того, щоб задовольнити потреби в освіті  
дітей, треба було б мати 3,409 комплектів або кляс…  – 
підбиває освітню статистику Петлюра у редаговано-
му Михайлом Грушевським «Літературно-науковому 
віснику» (том XIX, 1902 р.).  – Цікаво підкреслити дуже 
низький % дівчат у школах». Його турбує якість народ-
ної освіти, зокрема мала присутність у шкільних класах 
українських дівчат. Та не лише.
Після відрахування з семінарії Симон Петлюра органі-
зовує студентські страйки з вимогами скасувати шпи-
гунство і наглядачів в освіті, бореться за запроваджен-
ня до навчальної програми українознавчих студій,  
дає приватні уроки як вчитель історії. 
Побоюючись арештів виїздить 1902 року на Кубань, 
де під керівництвом члена-кореспондента Російської 
Академії Наук Федора Щербини досліджує архіви 
кубанських козаків і виявляється, за оцінкою свого  

керівника, найобізнанішим в історії запорізького коза-
цтва серед членів експедиції (будучи наймолодшим). 
У Катеринодарі Петлюра організовує революційний 
осередок РУП – «Чорноморську вільну громаду» і дру-
кує у себе вдома антиурядові листівки. За таке вже точ-
но потрапляє до в’язниці. Після кількамісячного ареш-
ту переїздить до Києва, занурюється у партійну роботу 
і входить до середовища провідників українського ре-
волюційного руху. 
У жовтні 1904 року революціонера оголошують в за-
гальноімперський розшук. По міським управам розі-
слано циркуляр з описом «злочинця»: «зріст 166 см., бу-
дова тіла середня, зовнішність інтелігентна, серйозна, 
має звичку відставляти ліву ногу вперед і тримає руки 
попереду, волосся на голові русяве, довге, пряме, про-
діл із правого боку, на бровах і вусах також русяве, бо-
рідка рідка, рудувата, очі сірі великі, короткозорий, при 
вечірньому освітленні читає за допомогою окулярів».

Редактор
«...Мистецтво відроджує і оновлює людину. Мистецтво 
зміцнює психіку, має здоровий вплив на світосприй-
мання. В мистецтві криється велика сила об’єднуван-
ня та могутнього зв’язку. Українцям судилося відчути 
ті шляхетні елементи музичного мистецтва головним 
чином завдяки творам Лисенка. Найкращим доказом 
цінности його в суспільному значенні є те, що Лисен-
ка українське суспільство любило і вважало його твор-
чість поважним вкладом до капіталу національного 
життя», – пише Симон Петлюра у статті «Пам’яті Лисен-
ка» після смерті композитора у 1912 році. 
Зараз він редактор журналу «Украинская жизнь», котру 
разом з українським діячем Олександром Саліков-
ським (майбутній міністр внутрішніх справ за Дирек-
торії УНР) видає у Москві. 
Тепер Петлюра провадить українську інформаційну 
політику в серці імперії.
За останні десять років він пожив і попрацював у Льво-
ві, Києві, Петербурзі й Москві, ставши визнаним редак-
тором і публіцистом. Симон Петлюра одружився. Його 
фах  – громадсько-політична і культурно-мистецька  
критика. Він контактує з Михайлом Грушевським, 
Іваном Франком, Дмитром Донцовим, Сергієм Єф-
ремовим, Володимиром Винниченком, В'ячеславом 
Липинським та багатьма іншими. Провідним україн-
ським інтелектуалам замовляє суспільно-політичні й 
культурологічні огляди. Останніх друкує удвічі більше. 

Ç Симон Петлюра у колі семінарських друзів. 
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Через українську культуру він прагне ознайомити  
російське суспільство з українським національним ха-
рактером, а українців, що там проживають,  – зміцни-
ти на самоповазі. «Молюся "Богові України", аби над- 
хнення Вам послав при писанні тої статті!  – просить 
він Дмитра Донцова подати до редакції «Украинской 
жизни» статтю про Лесю Українку. – Видите, Товаришу,  
я годен в релігійну людину повернутися при такій ока-
зії: що то значить почуття редактора». 
У Москві Петлюра формуєтся як оратор і провідник 
українських інтелектуальних сил. Він намагається змо-
білізувати довкола українського журналу ключових 
інтелектуалів попри їхню партійну розбіжність. «Ре-
дакцією зроблено заходи притягти до участи у виданні 
всі видатні сили літературні українські без огляду на 
партійність»,  – пише він у листі до літературознавця  
Андрія Ніковського, майбутнього українського міні-
стра закордонних справ. 
Саме в редакторові «Украинской жизни» побачив ві-
домий російський науковець Федір Корш майбутньо-
го провідника України, зазначаючи: «Українці самі не 
знають, кого вони мають серед себе. Вони гадають, що 
Петлюра  – видатний редактор, патріот, громадський 
діяч тощо. Це все правда, але не ціла правда. Пет-
люра  – безмірно вищий за те, що про нього думають. 
Він – з породи вождів, людина із того тіста, що колись, 
у давнину, закладали династії, а за нашого демокра-
тичного часу стають національними героями… Буде він 
вождем народу українського. Така його доля».

Мистецький критик
За час своєї журналістської кар'єри Симон Петлюра 
друкує сотні публікацій, будучи кореспондентом, пу-
бліцистом, секретарем, співредактором чи редактором 
численних українських видань в Україні й за кордоном: 
«Рада», «Слово» (Київ); «Праця», «Селянин», «Воля», 
«Літературно-науковий вісник» (Львів); «Украинская 
жизнь» (Москва); «Вільна Україна» (Петербург); «Три-
буна України» (Варшава); «Тризуб» (Париж) тощо.
Як літературний критик Петлюра пише про творчість 
Івана Франка, Тараса Шевченка, Михайла Коцюбин-
ського, Івана Карпенка-Карого, Володимира Винни-
ченка, Бориса Грінченка й інших. «Якщо у Шевченка 
була глибока віра в незужитковані сили рідного наро-
ду... то у Франковій поезії ми бачимо перехід віри в 
певність... Життя виправдало генієву віру, віра ство-
рила діло, діло перетворилося в тисячні факти націо-
нального пробудження» (зі статті «Іван Франко – поет 
національної чести»).
Не полишає Симон Васильович і свої музичні впра-
ви. Призначений секретарем щоденної газети «Рада» 
(1906), яку видає у Києві відомий меценат Євген Чика-
ленко, Петлюра і працює, і співає. Про його мистецький  

характер писав у своїх спогадах дописувач газети, іс-
торик, майбутній міністр закордонних справ України 
(1918) Дмитро Дорошенко: «Петлюра виявився люди-
ною дуже приємної товариської вдачі, був живий, ве-
селий, дотепний, мав гарний голос і любив співати. 
Ми скоро зійшлися з ним і заприятелювали. Тому що в 
редакції було аж кілька таких співаків, то вони частень-
ко співали хором, і відвідувачі редакції немало бували 
здивовані, коли ще на сходах чули співи, а зайшовши 
до помешкання, заставали імпровізований концерт». 
Дорошенко відзначає і театральні рецензії Петлюри 
(«Пам’яті Івана Тобілевича (Карпенка-Карого)», «До 
ювілею М. К. Заньковецької», «Уваги про завдання 
українського театру» тощо): «Петлюра був великим лю-
бителем театрального мистецтва, він писав у «Раді» ре-
цензії на українські театральні вистави, і його рецензії 
були дотепні, оригінальні, талановиті». 
Симон Петлюра, як мистецький оглядач, не лише від-
відує ключові театральні постановки й пише про театр, 
він також і виступає. Завідуючи у 1907–1908 роках лі-
тературним відділом у театрі Миколи Садовського, Си-
мон Васильович тішить київську публіку своїми вправ-
ними лекціями про українську драматургію й планові 
вистави на сцені Троїцького народного дому (нині Те-
атр оперетти). Завдяки цьому відвідувачі театру чи не 
вперше слухають лекції з драматургії рідною мовою. 
Театральна критика Петлюри – дійсно критична. В од-
ній з таких публікацій він напався на свого патрона за 
поганий театральний менеджмент.
«Український актор – то якась безправна істота, яка не 
має прав навіть таких, якими звичайно володіє простий 
робітник,  – пише Петлюра, редактор часопису «Сло-
во» (1908).  – За кожну провину, навіть найдрібнішу,  

Ç Редакція «Слова» (1907–1909 рр.): В. Садовський, С. Петлюра, М. Порш, Ф. Міхура.
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антрепренер штрафує актора, або робить вичоти з його 
жалування… Штрафи  – це нова штучка на українській 
сцені.... Штрафи так припали до вподоби атрепрене-
рам, що їх тепер не цураються навіть "демократичні" 
українські антрепренери, такі як Садовський». 
Розгніваний Микола Садовський не забарився з відпо-
віддю: «Пане Петлюра!.. Ви, добродію, добалакались 
уже до тіх преділів, які звуться інсинуаціями, і навіть 
починаєте безсоромно кидати болотяні камінці міні  
в лице, підкреслюючи курсівом мою фамілію». 
Та конфлікт невдовзі залагоджено, а через 10 років 
Симон Васильович вже у ранзі Голови Директорії УНР 
реабілітується перед корифеєм не лише морально, але 
й матеріально. 2 вересня 1919 року він завізує «Поста-
нову Директорії УНР про фінансування народних те-
атрів», а «Головноуповноваженому по формуванню 
народних театрів» Миколі Садовському виділить по-
трібні йому державні кошти.
Таку ж підтримку з огляду на свій музичний бекграунд 
в семінарії він надасть невдовзі і музичній галузі.

Головнокомандувач
Під час Першої світової війни і революції Симон Пет-
люра починає працювати над створенням дієздатної 
української армії: Голова української фронтової ради 
західного фронту (1917); Генеральний секретар вій-
ськових справ при Центральній Раді (1917); Організа-
тор і командувач добровольчих загонів Гайдмацько-
го Коша Слобідської України (відзначились у захисті 
Києва від більшовицького січневого повстання, 1918); 
Головний Отаман військ і флоту Української Народної 
Республіки (1918–1926). 
«Піддержуйте малодушних, умовляйте непевних, по-
казуйте приклад. Всіх нас з’єднала любов до рідної 
України і бажання захистити революцію. Покажемо, 
що ми справжні сини України, що любимо свій рідний 
край і все оддамо, щоб спасти його од загину»,  – пи-
сав Петлюра, Генеральний секретар військових справ 
Центральної Ради україн-
ським воякам на фронті.
В армії він провадить 
не лише мобілізацію й 
українізацію військових 
потужностей, а й дбає 
про культурне просвіт-
ництво: «Звертаюсь до 
українських політичних 
демократичних партій, 
культурно-просвітніх то-
вариств, видавництв і ок-
ремих осіб з проханням 
одгукнутись на заклик: 
жертвуйте українські 
книжки, газети, відоз-
ви, жертвуйте гроші для 
закупки літератури і по-
силки її на фронт вашим 
братам воякам. Розумна, 
написана зрозумілою мо-
вою книжка зробить велике культурно-просвітнє діло 
серед наших земляків на фронті і встановить духовний 
зв’язок їх з нами» (1917). 
Українська культура завжди лишається в основі світо-
гляду Симона Петлюри і як журналіста й редактора,  
і як військового та політичного діяча. Вона для нього – 
зв'язкова ланка у творенні ідеї українського громадян-
ського суспільства та державності.
Після приходу до влади Гетьмана Павла Скоропад-
ського Симон Петлюра очолює Всеукраїнський союз 
земств  – розгалужену мережу самоорганізованих 
громад по Україні. Через незгоду з гетьманською по-
літикою він готує повстання. Остаточним приводом 
до виступу проти Гетьмана стало підписання Павлом 
Скоропадським «Грамоти про федерацію з Росією»  
14 листопада 1918 року.

ÇПортрет Миколи Садовського в чеському журналі.



18 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

«Я считаю бесмыссленным и гибельным для Украины 
оторваться от России, особенно в культурном отно-
шении,  – писав Гетьман у своїх спогадах на еміграції 
(1919), де свідчив, що «любить Росію і хоче Україну», 
усвідомлює себе «русским украинцем», а за україн-
ською культурою не бачить можливості стати світовим 
явищем без російського бекграунду.  – При существо-
вании у нас и свободном развитии русской и украин-
ской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь 
откажемся от первой культуры, мы будем лишь под-
стилкой для других наций и никогда ничего великого 
создать не сумеем».
Та майбутній тріумф «Щедрика» і всієї української ком-
позиторської школи, підтримуваної Симоном Петлю-
рою спершу на громадських, згодом і на політичних 
засадах, продемонструє самостійність українського 
мистецтва як культурного феномена світового масшта-
бу. Про це писатиме закордонна преса. У цьому пере-
конається й сам Гетьман, побувавши у травні 1920 року 
на берлінських презентаціях «петлюрівської Капели».
«Визнаючи себе gente українцями, ця група не бере 
безпосередньої участи в культурно-національному 
русі, а свої сили, знання й енергію віддає для створен-
ня культурної могутности народу великоросійського,  – 
писав Симон Петлюра про маловірних в українську 
культуру українців ще 1912 року у статті «До питання 
культурної творчості».  – За своїм складом ця група 
дуже різноманітна; в ній є свої розгалуження, але те 
спільне, що об’єднує її членів, – це якесь напівусвідом-
лення своєї приналежності до рідної національности 
і притуплення відчуття органічного зв’язку з націо-
нальним колективом. Наявність цієї групи у складі 
української нації історично цілком зрозуміла. Кому ві-
домі головні етапи хресного шляху нашого народу, той 
не здивується, що серед нас створився не лише потяг 
туди, де діє сильніша культура, але й недовірливе став-
лення до потенціяльних сил рідного народу, до його 
спроможности прокладати самобутнє культурне річи-
ще. Звідси – брак у цієї групи критерію для оцінки тих 
культурних надбань, що український народ уже ство-
рив серед важких обставин свого історичного лихоліт-
тя і що продовжує створювати й тепер». Заявленими 
критеріями Симон Петлюра скористається вже скоро.
1 січня 1919 року Головний Отаман Української Народ-
ної Республіки присутній в Молодому театрі на відзна-
ченні 25-річчя творчої діяльності поета й театрального 
діяча Миколи Вороного. «Поета вітало народнє прави-
тельство», – пише газета «Нова Рада». Після урочистих 
слів керівників Директорії – Володимира Винниченка 
й Симона Петлюри, а також віршів Миколи Вороного у 
виконанні Леся Курбаса виступає Перший Національ-
ний Київський хор під орудою Олександра Кошиця. 
«З співів найбільше вражіння полишили по собі  
"Зіронько Вечірня" і "Легенда", муз. Леонтовича»,  –  

звітує газета. Зі спогадів присутнього на концерті уря-
довця Олекси Приходька, саме «Легенда» Миколи 
Леонтовича надихнула Симона Петлюру відрядити 
українське музичне представництво за кордон: «Ком-
позиція справила таке враження, що уряд УНР тоді 
ж вирішив заснувати Капелу й вислати її до Західної  
Європи для репрезентації нашої музичної культури».
Головнокомандувач української республіканської ар-
мії створює нову ресурсну одиницю в боротьбі за неза-
лежність – Українську Республіканську Капелу. Завдяки 
її концертам у Парижі й арт-тріумфу УНР європейські 
лідери мають увірувати в українську політику.
2 січня 1919 року Симон Петлюра дає доручення очіль-
никам Музичного відділу Міністерства народної осві-
ти та мистецтв УНР Кирилові Стеценку й Олександру 
Кошицю: «За тиждень щоб була зорганізована для за-
кордонної подорожі Капела!» 
Наказний тон «залюбленого у мистецтво головно- 
командувача» лиш сприяє культурній мобілізації.  
Через тиждень проект Закону про Капелу готовий,  
через три його ухвалює Рада Народних Міністрів, 
через півроку віденська преса резюмує: «Культурна  
зрілість України має стати для світу легітимізацією її 
політичної незалежності».



ДИРИГЕНТ ОЛЕКСАНДР КОШИЦЬ: 
«візіонер», «ілюмінат»
«Україна: великий край на півдні Росії, пасовиська, хліб, зерно, 
великі стада худоби. Вам це про щось говорить? Власне, такої 
нас вчили географії. Але справжня Україна нам досі була неві-
дома... Ми знаємо імена знаменитих російських композиторів 
Бородіна, Римського-Корсакова, Мусоргського, але ніколи не 
було й мови про українських композиторів. Спеціальний ката-
лог Бєляєва нічого про них не говорить, а Ріман, зазвичай до-
бре поінформований, не називає навіть Лисенка, який, одначе, 
написав великі драматичні твори, що виконуються з успіхом у 
святому місті Києві, заповненому як і Москва, блискучими ку-
полами і дзвонами церков. Зі Стеценком, Леонтовичем, Ступ-
ницьким і Кошицем Лисенко утворює школу, що справді репре-
зентує музичне мистецтво України... Тож виникає питання – як 
ця музична школа досі не була нам відомою? Чи не була вона 
зруйнована вагою слави великоросійських колег?»

Жорж Г’юро, професор консерваторії м. Тулуза (Франція), 
«L`express du Midi», 4–6 грудня 1919 року 

Студент
Приблизно у той самий час, як у Полтавській духовній 
семінарії Симон Петлюра виконує заборонені твори 
Миколи Лисенка, на чотири роки старший від нього 
Олександр Кошиць береться «воскресити» у Київській 
Духовній Академії забороненого російською цензурою  
Артемія Веделя.
Ще в кінці XVII століття російський режим викрес-
лив з церковної практики концерти духовної музики. 
Під заборону потрапили й українські канти і колядки.  
А щодо талановитого Веделя, запротореного царським 
режимом до божевільні, то російські церковники (ар-
хієпископ Херсонський та Одеський Никанор, 1890  р.) 
заповідали так: «Запрещается петь в церквях концерт 
известный под именем Веделя "На реках Вавилон-
ских"... Всем регентам церковных хоров ставится на 
вид, что если и после сего они не обуздают своего... 
своеволия и раболепствия перед неправильными и 
неавторитетными вкусами, то будут устраняемы мною 
от управления церковными хорами».
26 вересня 1898 року 23-річний студент Київської ду-
ховної Академії (нині – Києво-Могилянська Академія), 
диригент академічного хору Олександр Кошиць попри 
заборони дає сенсаційний концерт з творів композито-
ра «Услиши, Господи, глас мой». 
«Я поставив собі завдання воскресити в Академії на-
шого великого Веделя, академічного вихованця. Вся 
його творчіть ґрунтується на українських мелодіях, хоч 
і опрацьованих в стилі італійської школи 17 століття,  

але з яскравим, чисто національним українським ха-
рактером». У порівнянні з семінаристом Петлюрою 
Кошицю значно більше повезло з ректором Академії: 
«Мойому наміру сприяло наставлення нашого ректора 
Єпископа Дмитра Ковальницького, українця з Волині». 
Студента не лише не відрахували з духовної Акаде-
мії, але й навпаки – духовні концерти під його орудою 
йшли віднині в Братській церкві з аншлагами.

Етнограф
1901 року, коли Симона Петлюру за невдалі націона-
лістично-музичні експерименти відраховують з Пол-
тавської духовної семінарії, Олександр Кошиць захи-
щає дисертацію і стає кандидатом богослов'я. Через 
рік його запрошують викладати богословський курс до 
Ставропольської жіночої гімназії. Тут він заявляє про 
себе як авторитетний педагог. 

Ç Олександр Кошиць в Ставрополі, 1904 рік.
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Диригент
– Ссашшшуню! Я хочу спитати тебе про одну річ.
– Про яку? – питаю я.
– Скажи мені, що ти за лічность (що ти за один)?
Я витріщив очі: в чім річ?
– Чого на концертах «Бояна» диригуєш ти, а не я?..
Я остовпів, не даючи собі справи, чи це жарт, чи дити-
няча наївність.
– Спитай, – кажу, – Лисенка, чого він оддає дириґен-
ство на концерті мені, а не тобі.
– Ні, ти сам скажи, чого.
– Я думаю, що через те, що я йому помагаю, а ти цього 
не робиш.
– Ні, ти правду мені скажи, чого.
– Кккирюша, – кажу я, – я є така лічность, що б'є по ліч-
ности кулаком ту лічность, яка ще раз мене запитає, 
що я є за лічность! (Зі «Спогадів» Олександра Кошиця, 
його розмова з Кирилом Стеценком).

Після повернення до Києва Олександр Кошиць всту-
пає до Музично-драматичної школи Миколи Лисен-
ка на композиторський курс, паралельно диригує у 
створеному разом з ним хоровому товаристві «Боян».  
В одному класі з Кошицем навчається композитор 
і диригент Кирило Стеценко. Той також в контакті з 
Лисенком. 1899 року він подорожує Україною у скла-
ді мандрівного хору відомого музиканта, стає поміч-
ником Лисенка-диригента. Згодом Стеценко працює 
вчителем співу й музики у Київській церковно-учи-
тельській школі. За словами Олександра Кошиця, між 
ним і Стеценком розпалюється конкуренція за провід-
не учнівство в Лисенка. Та невдовзі їм обом доведеться  
не лише очолити українску музичну школу після смерті 
класика, а й музичну політику України.
1908 року Олександру Кошицю пропонують провади-
ти Студентський хор Київського університету. За однієї 
умови  – «не перетворювати хор на український». Ко-
шиць погоджується й обирає тактику лагідної україні-
зації. Спершу в репертуар пішла західноєвропейська 
класика (на першій публічній репетиції під бурхливі 
овації виконали «Серенаду Дон Жуана» Е. Майєра). 

Ç Олександр Кошиць, Микола Лисенко і Кирило Стеценко.

Окрім богословського курсу Кошиця запрошують про-
вадити лекції з історії до Учительського Інституту. 
Та яке вчителювання без диригування. Олександр Ко-
шиць засновує в Ставрополі «Малоросійський хор»  
з місцевих українців. «Звичайно, що концерти я почав 
давати українські. Але через те, що в тих краях і в ті 
часи це було небезпечно (давати чисту українську про-
граму), то приходилось третину заповняти рос. твора-
ми», – пише Кошиць у «Спогадах».
Згуртувавши довкола себе невеличку українську гро-
маду, Кошиць і тут здобуває прихильників. «Ну, знає-
те, нужно бить большім украінофілом, чтоби посєщать 
ваші концерти», – хвалить його на концертах місцевий 
губернатор. Та захоплення українством довго не триває. 
Наснажена піснями українська громада вирішила ук-
ласти вітальний лист Миколі Лисенку на честь 35-річчя 
його творчої діяльності. А відомо – там, де Лисенко, там  
і російські санкції. Це вже випробувано Петлюрою.
Олександр Кошиць зібрався те вітання повезти особи-
сто в Київ. «Не успів я виїхати, як прот. Яковенко підняв 
перед Архієпископом справу про мої "українофільські 
концерти", моє недуховне наставлення, про мої полі-
тичні тенденції, та про те, що я поїхав шанувати укра-
їнського сепаратиста і ворога Росії». 
Кошиць ледь устиг із того Ставрополя виїхати. На дода-
чу Микола Віталійович рекомендує Олександра Коши-
ця на Кубань. Як етнографа  – документувати пісні ку-
банських козаків, нащадків українських запорожців. 
«Микола Вит. за моїми плечима рекомендував мене на 
цю роботу, написавши великого рекомендаційного ли-
ста про мене до Кубанського уряду. Цей лист був потім 
мені переданий, і я з великою приємністю мав щастя 
побачити з нього погляд М.В. на мене, як музику. Між 
іншим, серед ріжних похвал на мою адресу М.В. на- 
звав мене, яко диригента, "візіонером" та "ілюмінатом"».
На Кубані Олександр Кошиць мав збирати козацький 
фольклор (перед тим кубанського «фольклору», вій-
ськового, назбирав був Симон Петлюра). Споряджаючи 
музичну експедицію на кубанські станиці, російська 
влада сподівалась скріпити войовничий і «патріотич-
ний» дух свого війська. А сприяти цьому не знайшли 
нічого кращого, як звернутись за порадою до «сепара-
тиста» Лисенка. Олександр Кошиць своє завдання ви-
конав професійно, записавши сотні українських пісень 
(«Я з жадобою накинувся на цю роботу, і був щасливий 
надсилати М. В-ву самі радісні звістки з приводу добу-
тих мною старовинних, суто українських пісень, яких 
на Кубані було ціле море»). За три роки (щоліта їздив 
по станицям) Кошиць назбирав більше тисячі пісень 
кубанських козаків, 500 з них упорядкував в окрему 
брошуру й вислав до Катеринодара. 1910 року збірник 
здобув золоту медаль на Кубанській етнографічній 
виставці, але згодом безцінні записи загубились, як  
і втрачена була українська ідентичність самої Кубані.
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Наступного року Студентський хор Кошиця виграє  
Київський конкурс хорів з творами Мендельсона 
(«Прогулянка по воді») і Райсігера («Олаф Трігвасон»). 
Поступово диригент долучає слов'янські народні піс-
ні (сербську «Что так печален», російську «Ах не одна 
во поле дороженька», польську «Cztery lata», чеську 
«Vltavo», болгарську «Стара планина» й інші) і, зреш-
тою, розширює репертуар аж до українського. Вико-
нуються твори Лисенка і самого Кошиця. Хор мандрує 
Україною, презентується у Воронежі (1910), Бендерах 
й Кишиневі (1909, 1911), Москві (1912) тощо.
Але справжнім здвигом музичного життя Києва і ре-
пертуарної традиції хору стає вихід у світ двох збірок 
Кирила Стеценка «Колядки і щедрівки» (50 обробок, 
1909–1910 рр.). Конкурентному композиторському ге-
нію Стеценка диригент Кошиць надає сценічне оформ-
лення і розпочинає цикл концертів-перформансів з 
представлення українського фольклору. 
За кілька років на київській сцені апробується те, що 
невдовзі поставить на вуха усю закордонну пресу  
і мистецьку інтелігенцію світу. Українські колядки, ще-
дрівки, канти і народні пісні у обробці Миколи Лисен-
ка, Кирила Стеценка, Олександра Кошиця, Миколи 
Леонтовича, Василя Ступницького, Якова Яциневича 
й інших навертають українську публіку до власних  
національних традицій. 
А прем'єра «Щедрика» Миколи Леонтовича 25 грудня 
1916 року (7 січня 1917 року – за новим стилем) у храмі 
Св. Володимира Київського університету у виконанні 
Студентського хору Кошиця стає початком світової сла-
ви подільського композитора. 
Заключною сенсацію хорової стратегії диригента стає 
концерт «Гобелени»  – презентація французьких, іта-
лійських та іспанських пісень XV–XX століття. Укра-
їнський диригент і культуртрегер Олександр Кошиць 
опанував шедеври українського і світового репертуа-
ру  – готовий до культурних обмінів України зі світом. 
Тепер готовою має стати Україна.

Урядовець
1917 рік. В Україні постала Центральна Рада на чолі з 
Михайлом Грушевським. З проголошенням І Універ-
салу і створенням Генерального Секретаріату у червні 
1917 року в Україні стартує інституціоналізація в галузі 
освітньої та культурної політики. У складі перших 8-ми 
Генеральних Секретарів Центральної Ради (Симон 
Петлюра очолив Генеральний секретаріат з військових 
справ) запрацював Генеральний Секретар з питань 
освіти Іван Стешенко (міністр освіти УНР 1918 року). 
«Прийшло літо. Одного разу зустрічаю на вулиці покій-
ного Івана Матвієвича Стешенка,  – згадує той період 
Олександр Кошиць.  – Він зупиняє мене й питає: "Ви 
чого не ходите на засідання?"  – "Які?" питаю. "На засі-
дання Театрального Комітету, що утворено з наказу 
Центральної Ради, яка й Вас обрала до того Комітету". 
Я чув про це вперше. Мені ніхто не дав знати про це,  
і для мене це було приємною новиною. Не через те, що 
я люблю ріжні комітети та засідання, а через те, що в 
Центральній Раді мене згадали, так що, видно, вважа-
ють мене на щось здібним».

На той час Олександр Кошиць вже сформований ав-
торитет. В його портфоліо керування не лише сту-
дентськими хорами, але й ключовими блок-постами 
театрально-музичної галузі Києва: диригент Театру  
Садовського (1912–1916), хормейстер, диригент Київ-
ського оперного театру (1916–1917).
Олександра Кошиця за-
прошують стати членом 
Театрального Комітету, 
але згодом він очолює 
свій справжній вектор 
мистецького урядуван-
ня  – Музичний Відділ 
Міністерства народної 
освіти УНР.

Ç Студентський хор Київського університету під орудою Олександра Кошиця, 1913 р.

Ç Оперний театр у Києві, де упродовж 1916–1917 років Олександр Кошиць  
працював диригентом.
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про своє головування у музичному віддділі Олександр 
Кошиць. Музичну політику новопроголошеної України 
треба було створювати чистими мистецькими руками.
Насамперед урядовець скликає до відділу головні му-
зичні сили країни: «Виписали з провінції К.  Стеценка 
та М. Леонтовича, з Туркестану (з полону) С. Людкеви-
ча, та завербували тих, хто був під руками  – Я.  Степо-
вого та ще когось». Музичні діячі взялися виповнюва-
ти прогалину у національній музичній галузі України, 
спричинену системними заборонами колишньої ро-
сійської влади.

Серед першорядних напрямів: збирання українського 
фольклору, розвиток музичної освіти і відкриття нових 
музичних шкіл, видання дитячих співанок, україн- 
ських нот і підручників з історії та теорії музики, ор-
ганізація диригентських курсів, лекцій, матеріально- 
технічна допомога навчальним закладам і хорам.
Мрія Олександра Кошиця  – запустити державну про-
граму збору пісенного фольклору (для цього він очо-
лив етнографічну секцію, передавши загальне голову-
вання відділом Кирилові Стеценку), а ще – створення 
Капели – для гастролей Україною і світом.
«Я подав проєкт про заснування Національної Капели 
у Києві і разом з кошторисом це пішло на контрольну 
комісію, де засідали «Гетьманські» специ з Петербур-
гу,  – згадував Кошиць про свої спроби заснувати Ка-
пелу за доби Гетьмана Павла Скоропадського.  – В тій 
комісії був мій товариш Михайлевський. Через нього 
я й сподівався провести свій проєкт, бо тоді вже ні з 
чим українським не рахувались. Кацапи всюду брали 
верх і ставили на рейки покійної "Росії" та "Малоросії"…  

Станом на листопад 1917 року освітнє відомство на-
лічувало 76 осіб державних працівників і склада-
лось не лише з освітніх підрозділів (три Департамен-
ти: вищої і середньої школи (7 осіб), нижчої школи  
(7 працівників), дошкільної і позашкільної освіти  
(6 осіб)), а й мистецьких. І саме мистецький департа-
мент був найбільшим з точки зору кількості структур-
них підрозділів і розмаїття напрямів культурної полі-
тики: музичний відділ (голова  – Олександр Кошиць, 
секція організації хорів  – Олекса Приходько, педаго-
гічна секція  – Кирило Стеценко); театральний відділ 
(очолювала Людмила Старицька-Черняхівська, літе-
ратурно-видавничу секцію  – Валерія О’Коннор-Вілін-
ська); відділ охорони пам’яток старовини і мистецтва 
(із секцією охорони пам’яток старовини на чолі з Ми-
колою Біляшівським); відділ пластичних мистецтв (під 
головуванням Григорія Павлуцького); відділ художньої 
промисловості (під керівництвом Антона Середи);  
архівно-бібліотечний відділ (на чолі з Олександром 
Грушевським). 
З кінця березня 1918 року планувалось, що запрацю-
ють додаткові підрозділи: популяризації мистецтва, 
художньої освіти, архітектури, художньо-наукових 
експедицій, видавничий і фінансовий відділи. Тоді ж 
після спеціальної наради голів відділів Департаменту 
Мистецтв під головуванням Дмитра Антоновича було 
визнано необхідність створення окремого Міністер-
ства культури і мистецтв. Його інституційним прототи-
пом стало створене відповідно до Закону від 25 травня 
1918 року Головне Управління Мистецтв та Національ-
ної Культури. Воно лишалось структурним підрозділом 
Міністерства народної освіти, але відтепер відомство 
мало ширшу назву – Міністерство освіти та мистецтв.
«Жадний з нас не уявляв собі своїх обов'язків, бо нігде 
їх не було обговорювано або накреслено при органі-
зації Міністерства Мистецтв. Нам усім було ясно, що 
треба підняти музичну національну справу в Україні, 
ми усіма силами своєї душі прагли до цього, але й зна-
ли, що це не робиться урядовим способом»,  – писав 

Ç Будівля Міністерства народної освіти Української Народної Республіки (нині – 
жовтий корпус КНУ ім. Т. Г. Шевченка).

Кирило Стеценко Микола Леонтович

Станіслав Людкевич Яків Степовий
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Одного разу приходжу і дізнаюсь, що мій проєкт разом 
з дванадцятьма другими проєктами Музичного Відді-
лу поховано на вік, а на їх рахунок утворено "Держав-
ний Симфонічний Оркестр" з диригентом Горєловим 
на чолі… Так мій проєкт Капелі (перший) пішов під 
лід… А замість цієї Капелі Гетьман "ізволіл" затвердити 
Церковну "Придворну Півческую Капелю" під орудою 
кацапа Надєждінського, і ця капеля співала у Гетьмана 
в церкві. Це подало потім підставу другому Дорошен-
кові (Дмитрові) писати, що Капеля, що поїхала за кор-
дон під моєю орудою, була заснована по думці Гетьма-
на, для нього і при ньому».
Разом з Олександром Кошицем і Кирилом Стеценком 
у музичному відділі працює Олекса Приходько, заві- 
дувач секції організації хорів, майбутній адміністра-
тор Української Республіканської Капели за кордоном.  
Він опікується створенням не однієї Капели, а цілої 
мережі Національних хорів по Україні (у вересні 1918 
року заплановано створити 27 колективів). Хорова 
інфраструктура за його задумом має стати зв'язковою 
ланкою нової культурно-інформаційної політики УНР.
«Українські національні хори, цей найкращий тип 
музично-громадянської організації стали справж-
нім огнищем музичної культури, – пише у своїй статті 
про задум Приходька музичний критик Роман Кирчів 
(майбутній співак і Голова Комітету Української Респу-
бліканської Капели). – А заразом стали і школою това-
риського і громадянського життя, в якій виховувано 
національну свідомість, дісціпліну і почуття обов'язку.  

Своєю організацією зближаються вони до галицько- 
українських товариств типу "Боян", "Бандурист", чесь-
ких типу "Глаголь"  – а порівняти їх можна з тими бор-
цями, що з піснею на устах і смолоскіпом в руці йдуть 
в народ розганяти тьму безпросвітну, – цю сумну спад-
щину і нащадок вікової російської неволі. Густою сіттю 
вкрили в короткім часі Українські Національні Хори 
всі міста і містечка розлогої України, а на чолі їх став 
«Перший Український Національний Хор у Київі».
Саме він, цей «Перший Український Національний 
Хор у Київі» виконає в Молодому театрі новий твір 
талановитого композитора і тодішнього урядовця Ми-
коли Леонтовича – «Легенда». А «залюблений у мисте-
цтво головнокомандувач» ухвалить легендарне рішен-
ня, вплинувши на долі поколінь кількох континентів. 
Першим записом у своєму подорожньому щоденни-
ку «Українська Республіканська Капела. Книга оцту  
і жовчі» Олександр Кошиць подає: «1-го січня 1919-го 
року на святі 25-літнього ювілею М. Вороного С.В. Пет-
люра, здоровкаючись зі мною, сказав: "Олександре 
Антоновичу! Заберіть з собою Стеценка і приходьте до 
мене завтра – єсть важні справи". Другого дня я сказав 
про це Стеценкові, який не з великою приємністю ви-
слухав таку новину від мене. Приходька тоді не було в 
Києві, він поїхав щось там організувати до Кам’янця, 
тож до Петлюри пішли ми два. На авдієнції Петлюра, 
звертаючись до мене, сказав: "За тиждень, щоб була 
зорганізована для закордонної подорожі Капела,  
а то, – добавив сміючись, – розстріляю!"».

Å «Перший Український Національний 
Хор». Диригенти: Олекса Приходько, 
Олександр Кошиць, Кирило Стеценко 
(сидить у центрі) та Микола Леонтович 
(у третьому ряду ліворуч). 1 січня 1919 
року хор під орудою Олександра Коши-
ця виконав «Легенду» Миколи Леонто-
вича, що надихнуло Симона Петлюру 
на створення і відрядження за кордон  
Української Республіканської Капели.



ГЕНІАЛЬНА ІДЕЯ ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ ПРИ ПОМОЧІ ПІСНІ
ЗРОДИЛАСЬ В ГОЛОВІ ОТАМАНА СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
КОЛИ НАША АРМІЯ КРОВАВИЛАСЯ НА ПОЛЯХ УКРАЇНИ

З БІЛЬШОВИЦЬКИМИ ВАТАГАМИ 
В ЧАСАХ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ
ДВИГНУВ ОТАМАН С. ПЕТЛЮРА В БІЙ НАЙЦІННІШУ РЕЗЕРВУ  

УКРАЇНСЬК У ПІСНЮ
ВИСИЛАЮЧИ ПОПРИ ДИПЛОМАТИЧО-ВІЙСЬКОВІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ МІСІЇ 

ВЕЛИКУ МІСІЮ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ 
НЕ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ УРЯДІВ ВОНА ВИСЛАНА 
ВОНА ВИЇХАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВІД НАРОДУ ДО НАРОДІВ 

ЩОБИ НЕ ХИТРОЮ МОВОЮ  
ПОДІЛИТИСЬ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ К УЛЬТУРНИМИ НАРОДАМИ 

СВОЇМИ БОЛЯМИ І СВОЇМИ РАДОЩАМИ
ЩОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРОМОВИТИ 
ВІД ЧУТКОЇ ДУШІ ДО ЧУТКИХ ДУШ КУЛЬТУРНИХ НАРОДІВ 

І ЗНАЙТИ ЗРОЗУМІННЯ 
ДЛЯ ТИХ БОЛІВ І ДЛЯ ТИХ РАДОЩІВ

О Л Е К С А Н Д Р  П Е Л Е Н С Ь К И Й

«Цей національний хор є державною інституцією Української 
Народної Республіки. Ініціатива заснування належить Голов-
нокомандувачу, пізніше голові Директорії УНР Симону Петлю-
рі. Заснований в січні 1919 року музичним відділом при Мініс-
терстві освіти УНР. Першим його завданням є концертне турне 
державами, що брали участь у війні, аби ознайомити їх з най-
ціннішим скарбом українського народу, його піснями, і таким 
чином здобути симпатії до волелюбного українського народу. 
Бо пісня, як каже один з найвидатніших синів України – Гоголь, 
є для України все: життя, історія і батьківська могила. Найваж-
ливішою метою є міжнародне визнання Української Народної 
Республіки, у чому їм досі відмовляє Антанта. Хор всюди мав 
тріумф, музичні рецензенти одноголосно визнали, що таке ви-
конання є цілком незрівнянним. Цей мистецький успіх дасть 
українським співакам підставу сподіватись, що він послужить 
і політичним цілям їхньої подорожі»

«Schlesische Zeitung» (Берлін), 4 травня 1920 року

Українська Республіканська Капела:  
«Soft Power» УНР
Терміновий і наказний формат музичної дипломатії 
Симона Петлюри продиктований військовим станом 
і неприхильністю до України в світі. Станом на січень 
1919 року значну частину української території зайня-
ли російські війська, їхні підрозділи вже підступали 
до Києва. Українську незалежність в Європі визнали 
лише переможені у Першій світовій війні держави 
(сформовано посольства УНР у Німеччині, Австрії, 
Болгарії, Туреччині, Фінляндії). Решта європейських 
країн офіційно УНР не визнають, і попри заявлену 
протидію більшовикам не поспішають дати Україні 
військову допомогу в боротьбі з російською агресією 
(УНР спорядила дипломатичні місії до Великої Брита-
нії, США, Бельгії, Ватикану, Греції, Данії, Естонії, Іта-
лії, Польщі, Румунії, Угорщини, Франції, Чехословач-
чини, Швеції, Швейцарії та на Кавказ). Європейська 
співдружність країн Антанти на противагу Німеччині,  
а пізніше більшовицькій Росії, робить ставку на «єдину й 
неподільну Росію» з армією Денікіна на чолі і на «Вели-
ку Польщу» з армією Галера. УНР-івські війська Симона 
Петлюри європейські лідери не підтримують, а уряд не 
визнають. Міністр закордонних справ Франції Стефан 
Пішон характеризує армію УНР як «пробільшовицьку»  
і «сепаратистську». Прем’єр-міністр Великої Британії 
Д. Ллойд Джордж називає Петлюру авантюристом.

«Наші вороги, котрим не на руку наше національне 
відродження, крячуть неначе вороння, похоронну піс-
ню сорока-міліоновому народові, а старенька Европа, 
для якої справи Европейського південного Сходу дале-
кі, заховується з резервою що до українського питан-
ня. "Хто його знає", – міркує вона – "може знову ляже в 
гріб, підождім, не квапмося"», – пише про європейську 
стриманість щодо українського питання Артим Хомик 
у журналі «Воля» (Відень, 1919 року).
Аби пробудити європейських скептиків Рада Народних 
Міністрів УНР ухвалює 28 грудня 1918 року рішення про 
сформування і відрядження до Парижа Української де-
легації – там з січня 1919 року засідатиме «Мирова кон-
ференція», де країни-переможиці у Першій світовій 
війні вирішуватимуть питання європейських кордонів. 
Україна сподівається, що згідно 
із заявленим американським 
президентом Вудро Вільсо-
ном правом націй на самови-
значення (відомі 14 пунктів)  
міжнародна спільнота визнає 
право на власну державність 
і за Україною, а також надасть 
їй необхідну допомогу для бо-
ротьби з російською агресією. 
У розробленій Директорією 
інструкції для української деле-
гації йшлося: «Добитися на мировому конгресі перед 
державами всього світу визнання самостійності Укра-
їнської Народної Республіки».
Секретар делегації Михайло Рудницький писав про 
тодішнє сприйняття України: «Тільки дуже нечис-
ленні Європейські політики чи вчені знали більше  

МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
МУЗИКИ –  
від народу до народів

Вудро Вільсон
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українську справу і ставились до неї з симпатією;  
офіціальний політичний курс європейської дипло-
матії був до неї ворожий, одні не вірили в життєздат-
ність українського руху, другі дивилися на нього скрізь  
окуляри наших ворогів».
Претенденти на українську територію спрямовували 
свої лоббістські меседжі в Європі на основне – нейтра-
лізація української державності, дискредитація укра-
їнців як нації і суб’єкта міжнародної політики, зведення 
їх до ролі «німецьких агентів», «сепаратистів», «зрад-
ників», «малоросів». 13 листопада 1918 року Польський 
національний комітет у Парижі під керівництвом Ро-
мана Дмовського склав відозву до уряду Великої Бри-
танії. Він пояснював події українсько-польської війни 
як австро-німецько-українську інтригу проти поляків, 
а українців – як німецьких союзників і їхнє політичне 
знаряддя в повоєнній Європі й світі. За це українці ма-
ють бути покарані і віднесені до переможених країн у 
Першій світовій війні. Але базовим аргументом проти 
природи українського самостійництва була російська 
пропаганда. Вона просувала погляд на українців як 
на невід'ємну частину «єдиного русского народу», так 
що українці – це частина росіян, «малороси», а «петлю-
рівський» уряд і військо – сепаратисти, вороги «єдиної 
нєдєлімої» Росії, а значить і вороги Антанти й Франції.
У цих обставинах Україна мала висунути Заходу пе-
реконливий аргумент власної культурної і політичної 
суб'єктності. Продемонструвати силу. 
Такою силою, хоч і «м’якою», українською «Soft Power», 
чи радше її «Song Power», мала стати Українська Рес-
публіканська Капела під орудою Олександра Коши-
ця – нова культурна армія Симона Петлюри. Саме вона 
шляхом краси й привабливості українського мисте-
цтва має підбити європейців і до самої ідеї української 
державності. В авангарді культурної дипломатії УНР – 
«Щедрик». Геніальний твір Миколи Леонтовича понесе 
у світ лаконічний меседж – прихід «української весни».

«Українська Республіканська Капела засновувалась 
як репрезентативна співоча установа, завданням якої 
було ширити за кордоном мистецьку культуру Украї-
ни,  – писав про УНР-івський проект директор Музею 
визвольної боротьби України у Празі Симон Наріж-
ний.  – В тих обставинах на Капелу накладалися не 
тільки мистецькі зобов'язання, а також і завдання на-
ціонально-політичні. Капела мала показати Західній 
Європі, що українці справді є окремим народом, який 
має власну культуру. Завдання це було не з легких, бо 
в Західній Європі століттями плекалися твердження 
про "єдинство русского народу" й що ніякої України й  
ніяких українців не було й не має».

Після доручення Симона Петлюри музичний відділ 
Міністерства освіти та мистецтв на чолі з Кирилом 
Стеценком і Олександром Кошицем розробляє про-
ект Закону УНР про створення і відрядження Капели 
до Парижа. Сума державної підтримки складає кілька 
мільйонів карбованців і французьких франків.
Українську Республіканську Капелу називають не інак-
ше як «висока Державна культурна інституція». Для її 
пізнаваності за кордоном (як представницької дер-
жустанови) видається розпорядження про державну 
печатку з тризубом і позначкою «УНР». Розробляєть-
ся офіційний тримовний бланк для листування хору з 
міжнародними інституціями: Українська Республікан-
ська Капела, La Chapelle de la Republique de L`Ukraine, 
Ukrainische Republikanische Kapelle. Під час концертів 
у Великій Британії застосовується назва «Ukrainian 
National Choir». 
Ще один стандарт бланку, яким Капела послуговуєть-
ся в Україні (січень  – березень 1919 року: Київ, Кам'я-
нець-Подільський, Станіславів, Стрий) і за кордоном: 
«У.Н.Р. Головне Управ-
ління Мистецтв та На-
ціональної Культури. 
Відділ музичний. Укра-
їнська Республіканська 
Капела». А відтак в лис-
туваннні хору з усіма 
українськими та закор-
донними державними і 
громадськими інституціями підкреслено урядовий ста-
тус Капели. Це також її функція  – легітимізувати укра-
їнський уряд і утверджувати державно-інституційну 
політику України в галузі культури і дипломатії. 
Виїхати за кордон в цей скрутний військовий час за 
відсутності нормальної комунікації дуже складно. На 
підмогу стає Міністерство закордонних справ. Уряду 
ЗУНР і українським дипломатичним місіям в Європі 
розсилається лист за підписом в.о. міністра закордон-
них справ Олександра Карпинського про сприяння 
Капелі. Капела звітує і підпорядкована Головноуправ-
ляючому мистецтв та національної культури Петрові 
Дорошенку (згодом – Павлу Зайцеву). Через рік Олек-
сандр Кошиць запланує перепідпорядкувати хор від 
міністерства культури до МЗС УНР. 
«Завданням нашої роботи за кодоном було показати 
Європі душу і музичну творчість нашого народу, бо 
подорож ця мусіла бути пропагандивною у зв'язку з  
національно-державним відродженням України. На-
родна наша пісня, чудово оброблена, була для цієї цілі 
найкращим засобом», – писав у спогадах диригент. 
Підготувавши найкращий український репертуар, ви-
пробуваний видатною диригентською школою Олек-
сандра Кошиця, Українська Республіканська Капела у 
складі 80 осіб виїздить у квітні 1919 року за кордон. 
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Європа: «Культурна зрілість України має стати 
легітимізацією її політичної незалежності»
Перший виступ «першої музично-дипломатичної мі-
сії України на світовій арені» проходить 11 травня 1919 
року в Національному театрі Праги. Тут відбувається  
і європейська прем'єра славнозвісного «Щедрика».
«Українці прийшли і перемогли, – пише після концерту 
українців відомий празький диригент, професор Празь-
кої консерваторії Ярослав Кржічка (Jaroslav Křička).  –  
На жаль, занадто довго ми про 
них не знали і тяжко кривдили, 
коли несвідомо і без інформацій 
з’єднували їх проти волі в одне 
ціле з народом російським. Саме 
наше бажання «великої і непо-
дільної Росії» є слабим аргумен-
том проти природи, проти волі 
і почуттів цілого українського 
народу, для якого самостійність, 
так само, як і для нас, є всим».
Симон Петлюра не помилився у своїх розрахунках. За 
підсумками празьких тріумфів Капели він пише до Гла-
ви української делегації у Парижі Михайла Тишкеви-
ча: «Подбайте про те, щоб Українська Республіканська 
Капела могла приїхати до Парижа для демонструван-
ня багатств української музично-пісенної творчости.  
В Чехії ця Капела творила фурор і багатьох москвофілів 
перетворила в українців. Я певен, що Європа не має чо-
гось подібного. Можливо, що перебування Капели в Па-
рижі улегшить і прочистить атмосферу упередження». 

Віденські гастролі Ка-
пели упродовж липня- 
вересня 1919 року викли-
кають чергові прозріння: 
«Те, що показали нам 
українці, є справді ди-
вовижним. Це був такий 

великий музичний успіх, який рідко можна побачити 
навіть у такому музичному місті, як Відень». Музичні 
відкриття стимулюють і політичні висновки: «Культур-
на зрілість України має стати легітимізацією її політич-
ної незалежності». 
Далі – гастролі у Швейцарії, і знову визнання: «Це при-
клад однієї з найкращих пропаганд, адже їх устами го-
ворить душа цілого народу».
Прибувши нарешті до Парижа, Українська Республі-
канська Капела дає прем’єрний концерт 6 листопада 
1919 року в залі Gaveau. Не дивлячись на те, що «україн-
ське питання» Паризькою конференцією вирішується 
на користь держав-сусідів (схвалено окупацію Закар-
патської України Чехословаччиною, Північної Букови-
ни – Румунією, Східної Галичини – Польщею) Капела 
продовжує виконувати свою репутаційну місію. 

Видатний французький історик, професор Сорбонни 
Шарль Сейньобос (Charles Seignobos) пише: «На мене 
особисто хор справив неймовірне враження, якого я 
не відчував з часів, коли слухав у Мюнхені творчість 
Вагнера. Жодна пропаганда не може бути ефективні-
шою для визнання української нації. Скільки б не за-
перечували існування Вашої нації, Ваші хористи дово-
дять, що ця нація має музичну душу неперевершеної 
сили».
Далі – виступи у Бельгії, Нідерландах, Великій Британії 
і Німеччині. Скрізь – мистецький успіх і репутаційні за-
воювання для УНР. Українська музична маніфестація з 
«Щедриком» на передовій вписує українську культуру 
на мистецьку мапу Європи. Одночасно це працює і на 
політичну пізнаваність України: «До України мені було 
цілком байдуже, але тепер я ладен скрізь відстоювати 
Мистецтво цієї країни!» («La Gazette de Hollande» (Гаа-
га), 24 січня 1920 року); «Українське мистецтво – нове, 
але потужне. Хто його відчув, 
не може не полюбити Украї-
ни» («Journal de Liège» (Льєж), 
3 січня 1920 року); «Україн-
ський хор завітав до Берліна. 
Мета його світової подоро-
жі – здобути моральне завою-
вання для молодої Народної 
Республіки. Нас він завоював 
відразу» («Berliner Zeitung 
Mittag» (Берлін), 4 травня 
1920 року). 
Під час українських концертів роздаються брошури з 
державною символікою УНР та цитатами з творів Лесі 
Українки і Миколи Гоголя. Кожен виступ починається з 
виконання національного гімну приймаючої країни в 
аранжуванні Олександра Кошиця, а також українським 
«Ще не вмерла Україна», які публіка зазвичай слухає 
стоячи. Диригентський та композиторський талант 
Олександра Кошиця і виконавська майстерність Капе-
ли підкуповують слухачів: «Рідко хто співав "Марсельє-
зу" з більшим натхненням, повагою й досконалістю», – 
пише паризьке видання «Le Temps» про українське 
виконання французького гімну; «Справді характерно, 
що мав приїхати український диригент та заспівати 
нам "Kde domov můj?", щоб показати, з яким смаком  
і багатством можна його співати», – відзначає празький 
професор Зденек Неєдли (Zdenek Nejedlý).
Зрештою, європейські критики починають ставити за 
взірець і саму модель культурної дипломатії, запро-
ваджену урядом Української Народної Республіки: 
«Цікавий і повчальний досвід... Молода Українська 
Республіка, що не володіє навіть усталеним устроєм, 

Ярослав Кржічка



МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУ ЗИКИ – від народу до народів 27
зуміла організувати досконалий хор і вислати його в 
цілях пропаганди в далеку подорож. А ми?» («Gazeta 
Warszawska» (Варшава), 25 жовтня 1920 року); «Ми та-
кож могли б надіслати в світ німецький хор, як це зро-
бив український уряд. Він більше зробив би для зна-
йомства світу з Німеччиною, її звичаями і душею, ніж 

всі газетні статті і виступи в парла-
менті» («Vossische Zeitung» (Бер-
лін), 29 травня 1920 року); «Чи не 
зміг би бельгійський уряд подума-
ти над тим, аби також зацікавити 
людей за кордоном нашими піс-
нями? Українці дали нам не тільки 
красу, але й лекцію національної 
самосвідомості» («De Volksgazet» 
(Брюссель), 19 січня 1920 року).

Упродовж європейського турне Української Республі-
канської Капели, що тривало з травня 1919 по квітень 
1922 року, хористи дають понад 200 концертів у 74 най-
престижніших концертних залах 45 міст 10 країн Захід-
ної Європи. З оцінкою української культури виходять 
сотні рецензій, надсилаються листи від видатних куль-
турних і політичних діячів західного світу.
Особливою ознакою музичної 
дипломатії УНР стають благо-
дійні концерти Капели на ко-
ристь вразливих соціальних 
груп та відомих інституцій Єв-
ропи: міжнародного Товари-
ства Червоного Хреста, това-
риств охорони дітей Бельгії та 
Франції, сліпих інвалідів війни 
Великої Британії, робітничих 
організацій Німеччини тощо. 
На адресу диригента Олексан-
дра Кошиця надходить числен-
на кількість подячних листів від 
європейських фундацій: «Передайте пану Кошицю та 
усім українцям сердечну подяку за щедрий жест під-
тримки французьких дітей» (французьке товариство 
«La Ligue fraternelle des enfants de France»); «Ваші висту-
пи сприятимуть посиленню дружніх відносин між на-
шими країнами» (швейцарська асоціація «Vereinigung 
geschädigter Auslandschweizer Association des Suisses 
lésés ou expulsés de l'étranger»); «Ми вдячні за допомо-
гу Українського Національного Хору» (англійська фун-
дація «The War Seal Foundation»). 
Упродовж свого турне Капела, як українська держав-
на інституція, активно співпрацює з дипломатичними 
представництвами УНР за кордоном  – у Празі, Від-
ні, Берні, Парижі, Брюсселі, Гаазі, Лондоні, Берліні й 
Варшаві Капелу зустрічають керівники українських 
місій на найвищому державному рівні. Вони забезпе-
чують хор державним фінансуванням, допомагають  

в отриманні віз, налагодженні контактів з пресою, 
зв’язках з VIP-персонами. Українські посли визнають 
мистецьку місію України значним сприянням їхній 
дипломатичній практиці. «Такий спосіб пропаганди 
української ідеї є найкращим культурним засобом, аби 
нас, українців, знали й пізнали»,– свідчить голова ди-
пломатичної місії УНР у Празі Максим Славінський. 
«Посол Василько дякує Кошицю за допомогу в його ди-
пльоматичній роботі», – йдеться у «Журналі» Капели.
Українські концерти проходять за участі коронованих 
осіб і глав держав, міністрів, послів, академіків, профе-
сорів – ключових «opinion makers» західного світу.
100-ий ювілейний виступ хору 
проходить у Брюсселі 27 бе-
резня 1920 року в залі «Cercle 
Artistique» для спеціально за-
прошених мистецьких кіл: ар-
тистів, музикантів, письменни-
ків, журналістів. «Український 
хор, як мистецька місія  – пре-
красний! Чудовою є і Україна! 
Кожен заслуговує на життя»,  – 
підсумовує європейська преса.
Про успішну місію Капели пише у своєму листі до Го-
лови Ради Народних Міністрів УНР Андрія Ніковсько-
го співак хору, український діяч Віктор Андрієвський: 
«Капела  – це найспритніша вигадка з усього, що було 
досі зроблено яким-небудь Українським Урядом». 
Не дивлячись на мистецький успіх проекту його най-
більшою проблемою лишається грошове забезпечен-
ня. У вересні 1920 року Олександр Кошиць зустрічаєть-
ся з Головою Директорії Симоном Петлюрою. «Отаман 
був радий мене бачити, – пише Кошиць у «Щоденни-
ку». – Знає не тілько на пам'ять усі рецензії, але й най-
менші дрібниці нашого життя. Про розпуск Капелі й 
говорить не хоче». Хор отримує черговий транш дер-
жавного фінансування і вирушає на гастролі в Польщу. 
У січні 1921 року Головним управлінням мистецтв та 
національної культури УНР видається остання квота 
державного утримання Капели. Розпочинається дру-
гий тур гастролей  – Францією, Іспанією, Бельгією й 
Німеччиною. Наприкінці 1921 року Олександр Кошиць 
знову зустрічається з представниками українського 
політикуму у Варшаві. «Уряд з Вами морально, коли 
буде можливість – підтримає і матеріально», – пише у 
листі до адміністрації хору Андрій Ніковський. 
Після того як більшовицька Росія окупувала Україну,  
а європейські лідери так і не підтримали український 
політичний проект, уряд УНР опиняється в екзилі. Фі-
нансових ресурсів на Капелу не лишається. Відтоді хор 
переходить на комерційні рейки і стає, як писав Ко-
шиць у своєму звіті Головноуправляючому мистецтв та 
національної культури Павлу Зайцеву, «рабою у руках 
імпресаріо».

Королева Бельгії Єлизавета
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Америка: «Вони нанесли Україну  
на мистецьку мапу світу»
Восени 1922 року Капела пере-
їздить до США і 5 жовтня висту-
пає з прем’єрою «Щедрика» у 
Carneggie Hall. «Цей спів нас за-
полонив. Я бачив Хейфеця і Софі 
Браслау, що стоячи вигукували 
вітання. Я бачив простих людей, 
що сиділи в партері і кидали 
квіти співакам. Хто говорив, що 
нью-йоркці не вміють аплодува-
ти..? Це був нонсенс!»  – друкує 
того ж вечора «The Globe and Commercial».
Організаційний та ідеологічний формат української 
культурної презентації під час гастролей в Америці 
змінюється. Незважаючи на те, що з 1919 року співаки 
налагоджують урядовий зв’язок з головою диплома-
тичної місії УНР у Вашингтоні Юліаном Бачинським, 
намагаючись домовитись про фінансову підтримку 
«американських українців», все ж продовжити гастро-
лі Капели українським ресурсом не вдається. Хор пе-
реходить під опіку американського імпресаріо Макса 
Рабінова (Max Rabinoff), автора численних мистець-
ких проектів на території США й Мексики, у тому числі 
російського балету й оркестру балалаєчників. 
З огляду на свій продюсерський бекграунд на україн-
ський проект Рабінов дивиться крізь російські окуля-
ри. «Я уже устроил, чтобы тотчас по прибытию хор бы 
мог напеть несколько грамофонных пластинок, эти 
пластинки будут демонстрироваться на лекциях изве-
стного музикального критика, который посетит все го-
рода, где вы будете давать концерты, и прочтет лекцию 
о русских народных песнях за две недели до Вашего 
выступления», – пише він в листі до Кошиця.

З подачі імпресаріо Рабінова 
Український Національний Хор 
(так тепер офіційно називаєть-
ся колишній УНР-івський про-
ект) вимушений позиціонувати 
українське національне мис-
тецтво з домішкою російської 
композиторської школи і вико-
навським представництвом. 
Ода Слободська, солістка Пе-
троградської опери, та Ніна 
Кошиць (племінниця Кошиця), 

солістка Московської опери, виконують у програмі 
українських виступів твори Мусоргського, Глінки тощо. 
Хор не співає національний гімн України, а в деяких 
брошурах Макса Рабінова українська презентація в 
США позиціонується під брендом «Russian vocal art». 
Це дуже шкодить закордонній пізнаваності України.  

В американських рецензіях український хор подекуди 
називають представництвом «Little Russia», а україн-
ських співаків  – «russians». З цього приводу хористи 
роблять заяви в пресі: «Ваші газети називають нас 
росіянами, але вони помиляються  – ми українці, хоч 
совєти й урядують в нашій країні».
У Північній та Південній Америці Український Націо-
нальний Хор гастролює з жовтня 1922 по травень 1924 
року і, незважаючи на російське втручання, наполегли-
во продовжує утверджувати бренд України. Концерти 
проходять в США, Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бра-
зилії, Канаді і на Кубі. Український репертуар, україн-
ські народні строї, мова і самосвідомість, а найперше  
самоназва – «Український Національний Хор» – усупе-
реч усьому транслюють хвилю української ідеї за океан.
«Ukrainian Chorus sets new standarts», «Ukrainian 
Chorus brings new vocal art», «Ukrainian Choir rich in 
beauty», «Unique Chorus of Ukrainians», «Ukrainians 
Are»  –  усе це заголовки американської преси. Те ж 
саме стосується країн Південної Америки: «Vine, 
Cante y Vencí» («Прийшли, Заспівали, Перемогли»), 
«Щедрик  – вражає ритмом» (Мексика); «Ми відкрили 
справжні барви славет-
них майстрів України» 
(Аргентина); «Ми вбача-
ємо в концертах україн-
ського хору те, що спри-
ятиме піднесенню нашої 
власної музичної культу-
ри» (Уругвай). 
Діалоговий формат української музичної дипломатії 
продовжує практикуватись і за океаном. Олександр 
Кошиць підкорює публіку не лише українськими піс-
нями, але й власними аранжуваннями національних 
гімнів та музичних хітів приймаючих країн. Це під-
креслює специфіку української презентації – культурні 
обміни та міжкультурне взаємозбагачення, а не лише 
одностороння промоція.
«Майстерність виконання української національної 
пісні вища всяких схвалень,  – пише про хор Міністр 
освіти Мексики Хосе Васконселос (José Vasconcelos). – 
Але з яким подивом і захоплен-
ням сприйняла Мексика той 
факт, що українці знають мек-
сиканські пісні і співають по- 
іспанськи з особливою власною 
солодкістю. Стилізація та інтер-
претація, яку маестро Кошиць 
надав мексиканським народ-
ним пісням, збільшили нашу 
повагу до власних шедеврів в 
тисячу разів».
Підбиває підсумки світових гастролей української 
культурної місії бразильська преса, зазначаючи:  

28

Хосе Васконселос
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«Український хор спромігся на такий шалений успіх, 
що змусив нас тріпотіти під час своїх концертів, а та-
кож нагадав, що на цьому Божому світі існує нація, ім'я 
якій Україна!» («Gazeta de Noticias» (Ріо-де-Жанейро), 
вересень 1923 року). Президент Бразильської академії 
літератури, відомий письменник і державний діяч Ен-
ріке Коелью Нетто (Henrique Maximiano Coelho Netto) 
резюмує: «Голос цього хору полонить аудиторію силою 
симпатії… Співай же, чаруюча Україно, співай щебе-
тушко! Розсипай по світу пісні синів твоїх – прийде час, 
коли настане весна, якої ти чекаєш!» 
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Весь цей час не залишає без уваги культурну місію не-
скореної України і Головний Отаман Симон Петлюра. 
«Милий і дорогий маестро 
Олександре Антоновичу,  – 
пише він 5 лютого 1923 року в 
листі до диригента Кошиця в 
США. – Можу запевнити, що ми 
тут в «Старому» Світі стежимо 
за Вашими виступами, радіємо 
Славі Вашій і шлемо свої най-
кращі чуття і благословенство 
у Вашій, незамінній для нашої 
справи діяльності!» 
Окрім благословінь Симон Петлюра шле Капелі подяку 
за фінансову допомогу українській армії (хористи ви-
слали двічі по 80 доларів). «Мій привіт Капелі і подяка 
за цю працю її зважується з подякою за ті жертви, що 
їх вона ухвалила складати для наших таборян». Станом 
на початок 1923 року понад 7-тисячна армія УНР інтер-
нована у польських таборах, вояки голодують, бракує 
ресурсів на одяг і харчування. Та Симон Петлюра не по-
лишає ідеї відвоювання України. «Я спинився на тому, 
аби з жертв Капели організувати повторні курси для 
старшин Генерального Штабу... Докладний звіт в витра-
тах по моєму наказу буде пересланий своєчасно. Хай 
жертводавці мають певність, що ні один долар не буде 
витрачений марно, а піде не важливі потреби загаль-
нонаціонального значення». Ніби виправдовуючись, 
Симон Петлюра додає: «Поки уряд мав гроші, він може 
і не потребував грошової допомоги громадянства для 
реалізації державно корисних завдань. В сьогоднішніх 
умовинах справи стоять так, що без допомоги грома-
дянства ми не можемо таких завдань здійснити».



30 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця
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«Потрапивши під п'яту Кремля,  
Україна не довідалася про свою світову  
культурну перемогу»
7 травня 1924 року після заключного концерту у 
Нью-Йорку Український Національний Хор, спадкоє-
мець Української Республіканської Капели, завершує 
своє існування. І хоча після цього Олександр Кошиць 
ще засновує хори, але прямої тяглості з УНР-івською ін-
ституцією вони не мають. Та й сама УНР зникає. Укра-
їна окуповується більшовицькою Росією, її політичний 
провід опиняється на еміграції, продовжуючи бороть-
бу за незалежність. Але українська суб'єктність як ос-
новна загроза окупанту поступово нищиться Кремлем.

25 травня 1926 року на вулиці Расіна (Rue Racine)  
у Парижі сімома пострілами в груди агент більшовиць-
ких спецслужб Самуїл Шварцбард вбиває Симона  
Петлюру. «Боже мій, хватить, хватить!»  – устигає ви-
мовити наостанок «залюблений у мистецтво головно-
командувач». У такий же спосіб радянська окупація 
розправляється з Миколою Леонтовичем. Стікаючи 
кров'ю від пострілу чекіста композитор помирає о 8-й 
ранку 23 січня 1921 року. «Тату, я помираю...» – останні 
його слова батькові (у той же день «Щедрик» тріумфує 
у Парижі!) «В ночь на 23-е января агент уездчека Гри-
щенко выстрелом из винтовки убил сына Священника 
с. Марковки, Кубличской волости Николая Леонтовича 
43-х лет... Начальник Уездной Советской Милиции», – 
йдеться в архівних документах. 
Доля морального знищення і забуття чекає й на Олек-
сандра Кошиця. Попри всі свої намагання повернути-
ся до Києва, він лишається на еміграції до кінця життя. 
Вперше про українського диригента, відомого свого 
часу на весь світ, згадали в підрадянській Україні лише 
в середині 1960-х. Тоді музикознавець Олександр Мінь-
ківський, щоб хоч якось видати збірку хорових обробок 
Кошиця, у передмові неодмінно мусив прославити  
«Велику Жовтневу соціалістичну революцію» й засуди-
ти «буржуазно-націоналістичні угруповання... петлю-
рівської Директорії», що відіслали Кошиця за кордон.

Ç Похорон Симона Петлюри у Парижі, 30 травня 1926 року.

Ç Стаття про Олександра Кошиця в газеті «Радянська культура» та збірка його  
хорових творів, видані музикознавцем Олександром Міньківським, (1965 рік).

За радянську добу будь-які згадки про УНР-івських ді-
ячів суворо переслідуються: герої стають злочинцями, 
митців розстрілюють, українську історію переписують. 
Олександр Кошиць дуже влучно охарактеризував ту 
культурну стратегію, котру взяла на озброєння окупа-
ційна російська влада після повалення української са-
мостійності: «Тепер настали часи нищення української 
Нації не тільки фізично, але й духово і не тільки силою, 
але й найгіршою зброєю – фальсифікатом».
Правдивий і сильний образ української культури, її ви-
сока професійна планка й вроджена оригінальність, 
що підкорювала континенти,  – цей якісний мисте- 
цький наратив після кремлівської окупації свідомо про-
пускався через жорна русифікації або понижувався до 
рівня «шароварщини». У своєму листі до доктора мис-
тецтвознавства Павла Маценка диригент Олександр 
Кошиць пише: «Ви самі знаєте, як фальсифікують боль-
шевики (Москва) нашу народну пісню, паскудячи мо-
тиви, наближуючи їх гармонізацію й голосоведення до 
кацапського, підмінюючи оригінальний текст і сюжети 
народні штучним паскудним витвором. Все спланова-
но на те, щоб понизити, подешевити, довести до заник-
нення, до забуття або до цілковитого злиття з кацап- 
щиною в большевицькому кітлі». Олександр Кошиць 
помирає у Вінніпезі 1944 року, так і не дочекавшись 
гідного повернення до незалежної України. 
1936 року «Щедрик» Леонтовича перетворюється на  
колядку «Carol of the Bells» і стає надбанням американ-
ської популярної культури. Про нього українці дізна-
ються з голлівудських фільмів, а не з власної історії.
У квітні 1962 року після прочитання світових відгуків 
про Капелу відомий український дослідник, автор 
книги «Розстріляне відродження» Юрій Лавріненко 
заявив в ефірі «Радіо Свобода»: «Потрапивши під п’яту 
Кремля, Україна навіть не довідалася про свою світову 
культурну перемогу... Москва не хоче, щоб серед насе-
лення України росла самосвідомість культурної само-
стійної сили… Приховано від населення України і той 
факт, що українське мистецтво здобуло перше місце в 
світі ще за часів Української Народної Республіки».
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Глоба льний резонанс
української культури 

в світі

·Юрій Лавріненко:  
«Приховано від населення України  

і той факт, що українське мистецтво  
здобуло перше місце в світі ще за часів  

Української Народної Республіки»



«Забудьте піснею своєю 
розжалоблювати ситу  
Антанту – політики ви 
ніякої цим не зробите»

Микита Шаповал, 
публіцист, політик

«Хай почують нашу пісню,  
хай спаде їм блахман з очей,  
заснований ворогами,  
хай знають, що ми не дикарі,  
а культурний народ,  
що варт своєї волі і свободи!»

Отаман Теодор Рожанковський, 
окружний комендант  

Станіславова



«За тиждень щоб була зорганізована для закордонної подорожі Капела!»
Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра  

до диригента Олександра Кошиця, 2 січня 1919 року

УНР: 1919 
«Я співаю, отже я існую»

Київ
Кам'янець-Подільський

Станіславів
Стрий



1 СІЧНЯ – 24 БЕРЕЗНЯ 1919 РОКУ:

4 КОНЦЕРТИ: 
 

РЕЦЕНЗІЇ:

Київ, Кам'янець-Подільський, Станіславів, Стрий

будинок т-ва ім. С. Монюшка (Станіславів),  
будинок т-ва «Сокіл» (Стрий)

Нова Рада, Робітник, Україна, Република, Нове Життя

Концертні зали, де виступала Українська Республіканська Капела в Україні:  
будинок ім. С. Монюшка (Станіславів), будинок товариства «Сокіл» (Стрий).

«Українська Республіка прагне відновити свою незалежність,  
а тому вирішила наочно показати, що вона справді є. "Я співаю, 
отже я існую",  – потверджує вона, переінакшуючи Блеза Паска-
ля. А співає вона дивовижно. Це зразок гарної та хорошої патріо- 
тичної пропаганди!»

«La Patrie Suisse» (Женева), 29 жовтня 1919 року

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА:  
«Я співаю, отже я існую»

Å Мапа очікуваних територіальних 
кордонів Української Народної Рес-
публіки, підготовлена українською 
делегацією для розгляду на Паризькій 
мирній конференції, 1919 рік.



УКРАЇНСЬК А НАРОДНА РЕСПУБЛІК А: «Я співаю, отже я існую» 35
1 січня 1919 року Головний Отаман військ УНР Симон Пет-
люра дає доручення керівникам музичного відділу Головно-
го управління мистецтв та національної культури Міністер-
ства освіти та мистецтв УНР Кирилу Стеценку й Олександру  
Кошицю розробити проект музичної промоції України за 
кордоном. 
Створена на підставі Закону УНР від 24 січня 1919 року Укра-
їнська Республіканська Капела відряджається «до Парижу й 
инших країв Західної Европи». На її «споруджовання й утри-
мання в 1919 році» у бюджеті країни передбачено 1.184.500 
карбованців, на закордонну подорож  – 1.142.500 франків. 
Засобами пісенної дипломатії Симон Петлюра сподіваєть-
ся здобути для України визнання у колі європейських країн  
і політичну підтримку у війні з Росією. 
За підсумками конкурсу співаків до Капели набирається 
краща сотня голосів з усієї України. Усі вони зараховуються 
до штату співробітників Головного управління мистецтв та 
національної культури на державну службу. За статусом мис-
тецька місія УНР  – урядова інституція, фінансована і коор-
динована Міністерством освіти та мистецтв і Міністерством 
закордонних справ.
Конкурсний відбір співаків проходить при Державному му-
зично-драматичному інституті імені М. В. Лисенка. Про-
водить його експертна комісія під головуванням Олексан-
дра Кошиця, його ж обирають і на роль Головного Диригента 
Капели. Та швидкий наступ більшовицьких військ на укра-
їнську столицю ставить під загрозу зриву закордонну місію 
хору. 
26 січня 1919 року Олександр Кошиць без жодної надії на 
проект від’їздить в режимі «allegro udirato» до Тернополя.  
4 лютого 1919 року Капелу як державну інституцію УНР ева-
куює з Києва до Кам’янця-Подільського голова Музичного 
відділу Кирило Стеценко. 5 лютого Київ окуповано більшови-
ками. 
Рушити в дорогу зважується лиш третина обраної сотні. 
«Проклятуща подорож» пошкодженою залізницею триває 
2  тижні: співаки-урядовці мерзнуть у розбитих вагонах, де-
які губляться по дорозі, потяг сходить з рейок через сніго-
вий завал, відкидати сніг допомагає навіть Михайло Гру-
шевський. У такому ж дусі їде по державні кошти у Вінницю  

Уповноважений по справам Капели Олекса Приходько. «Сот-
ні тисяч у великому порфелі» перевозить в «скотському» 
вагоні. «Що цей цивіль тут хоче? Викинути й готово»,  – чує 
урядовець голоси розлючених вояків. Уповноважений тікає з 
потяга – по дротам, через сніг – все ж довозить хоровий бю-
джет за призначенням.
З 14 лютого по 24 березня 1919 року Капела комплектується 
у Кам’янці-Подільському. Співаків добирають з областей, 
навчають французької мови, розучується репертуар для єв-
ропейських концертів, зокрема «Щедрик» Миколи Леон-
товича. «Усі були захоплені: це було щось цілком нове, не-
вимовно гарне, поетичне, зворушливе»,  – згадує Приходко 
кам’янецькі репетиції творів Леонтовича. Усього набирається 
80 осіб включно з адмінстративним персоналом. Хористи от-
римують закордонні паспорти й від’їздять до Галичини.
«Учорашній концерт Української Республіканської Капели 
під орудою О. Кошиця можна назвати епохальною подією в 
життю нашої области», – пише газета «Република» після пер-
шого концерту співаків у Станіславові 11 квітня 1919 року. На 
виступі присутній член Директорії Федір Швець. «Дивлюся, 
окуляри у Швеця потіють і він їх нарешті здіймає, щоб витер-
ти грубі сльози, що котяться йому по щоках»,  – тішиться ві-
домий український діяч, співак Капели Віктор Андрієвський. 
Наступні концерти у Станіславові  – для галицького війська. 
«Бачимо у Вашій Капелі схожість організації з нашою вій-
ськовою»,  – виголошує в промові отаман Теодор Рожанков-
ський. – Ви наше славне військо, що не для забави, а тяжким 
трудом йдете на підбій в чужину, рідній Україні долю добува-
ти. Хай почують нашу пісню, нашу мову, хай спаде їм блахман 
з очей, заснований ворогами, хай знають, що ми не дикарі,  
а культурний народ, що варт своєї волі і свободи!» Та не всі 
благословляють хор в далеку путь. «Українська Республікан-
ська Капеля прекрасна річ, але для чого вона їде за кордон? – 
пише до газети «Нове життя» колишній міністр земельних 
справ Микита Шаповал.  – Щоб буржуазія Відня, Праги, Па-
рижу, Льондону розвалившись в кріслах, хлопала вухами, 
слухаючи пісню залитої кров’ю України? Забудьте піснею 
своєю розжалоблювати ситу Антанту  – політики ви ніякої 
цим не зробите». Під такі суперечливі настанови Українська 
Республіканська Капела виїздить до Праги.

Ç Перша групова світлина Української Републіканської Капели. Станіславів, 14 квітня 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 8
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«У грудні 1918 року відбувся концерт Українського Національ-
ного Хору. Диригував О. Кошиць, на якому сталася визнач- 
на подія в нашому музичному житті. Уперше в Києві було  
виконано "Легенду" М. Леонтовича на слова М.  Вороного 
("Дівчину вродливу юнак покохав"). 
Композиція зробила таке сильне вражіння на слухачів, що 
українська влада присутня на концерті, вирішила заснувати 
Українську Республіканську Капелю й послати її до Західної 
Європи для ознайомлення з музичною культурою України. 

К.  Стеценкові було доручено скласти проект закону про ор-
ганізацію капели та її подорожі за кордон. Одночасно було 
оголошено конкурс співаків для вступу до капели. Конкурс 
відбувся, і було прийнято 100 співаків і співачок. Головним 
диригентом призначено О. Кошиця, мене – адміністратором 
і організатором європейської подорожі».

Тут і далі подаються цитати зі статті Олекси Приходька  
«Кирило Григорович Стеценко» (опублікована у книзі  

Івана Лисенка «Музична культура України». Київ, 2008 рік)

Олекса Приходько: 
«Головним диригентом  
призначено О. Кошиця,  
мене – адміністратором  
і організатором європейської 
подорожі»

«1-го січня 1919-го року на святі 25-літнього ювілею М. Воро-
ного С.В. Петлюра, здоровкаючись зі мною, сказав: «Олек-
сандре Антоновичу! Заберіть з собою Стеценка і приходьте 
до мене завтра – єсть важні справи. Другого дня я сказав про 
це Стеценкові, який не з великою приємністю вислухав таку 
новину від мене. Приходька тоді не було в Києві, він поїхав 
щось там організувати до Кам’янця (він там жив), тож до  
Петлюри пішли ми два.
На авдієнції Петлюра, звертаючись до мене, сказав: "За тиж-
день щоб була зорганізована для закордонної подорожі  
Капеля, а то,  – добавив сміючись,  – розстріляю!". У цій роз-
мові про Капелю він спеціяльно звертався до мене, так 
що мені приходилось самому висовувати наперед "голову  
Музичного Відділу" Стеценка.
Для мене особисто Капеля була край моїх бажань і мрія всьо-
го мого життя. Про неї ми часто говорили в Музичнім Відді-
лі, як про якусь утопію. Особливо після того, як мій законо-
проєкт про "Музично-Етнографічний Кабінет" наші "фахівці" 
продовж року "маринували", поки не "замаринували" на той 
світ (потім його утворили – большевики)».

Тут і далі подаються спогади диригента Капели Олександра 
Кошиця «Українська Республіканська Капела:  

книга оцту і жовчі. Щоденник» у чотирьох томах 
за джерелом ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 95–98

Симон Петлюра до Олександра Кошиця:  
«За тиждень щоб була зорганізована  

для закордонної подорожі Капеля,  
а то – розстріляю!»

Обкладинка ІІ тому подорожнього щоденника диригента Олександра Кошиця  
«Українська Республіканська Капела: книга оцту і жовчі».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 96. Арк. 1 Æ
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Візитні картки адміністрації Капели французькою мовою з пози-
ціонуванням державно-інституційного статусу очільників україн-
ської культурної місії за кордоном: 
Alexandre Kochitz, Dirigeur de la Chapelle de la Republique 
Oukranienne (Олександр Кошиць, диригент Капели Української 
Республіки).

Olexa Prichodko, Directeur du Cheur National Ukrainien, 
Organisateur des Cheurs Nationaux au Ministère de Beax-Arts et de 
la Culture Nationale de la République Ukrainienne (Олекса При-
ходько,  директор Українського Національного Хору, організатор 
національних хорів Міністерства мистецтв та національної куль-
тури Української Республіки).

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 101. Арк. 91
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 34. Арк. 87

«Олександр Кошиць – диригент Капели  
Української Республіки»

«Олекса Приходько – організатор національних хорів 
Міністерства мистецтв та національної  
культури Української Республіки»

Штатний розпис працівників Музичного відділу Головного управ-
ління мистецтв та національної культури УНР, січень 1919 року. 

Голова відділу: Кирило Стеценко. Фахівці відділу з педагогічних, 
хорових питань: Яків Якименко, Олекса Приходько, Олександр Ко-
шиць, Микола Леонтович, Степан Шишківський, Віктор Кривоусів.

Кирило Стеценко Олександр Кошиць

Микола Леонтович Олекса Приходько

Ç ЦДАВО України. Ф. 3689. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 1
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Олександр Кошиць:  
«Ми цей кошторис зробили в 
мене на помешканні за одну 
ніч – цифри брались прямо 
зі стелі»

«На убрання, білизну, обувя, шапки та капелю-
ші...  – 192,000 франків»

«У музичнім відділі почалась дуже трудна і спішна робота з 
укладанням законопроєкту про Капелю. Бігли мов навипе-
редки і тому наробили такого, що приходилось потім поку-
тувати мені впродовж п’яти років... Але амбіції наші були 
великі, бо в той час "усі все могли", по циганській приказці: 
"море перескочить, хвоста не замочить". Потім на практиці 
(в Капелі) виходило так, що життя кожен день викручувало 
цього хвоста, а вода з нього бігла на мою голову. 
Наприклад: штати Капелі і кошторис доручено зложити 
мені і також Шишківському  – канцеляристу з невідомим 
стажем, але дуже смілому і рішучому хлопцеві. 
Ми цей кошторис зробили в мене на помешканні за одну 
ніч. Треба було бачити, як ми його складали! Цифри брались 

прямо зі стелі, нотувались дрібні речі і "Графи", забувалось 
найголовніше, мішали капусту з горохом. Підганяло нас 
непевне становище не тільки справи з Капелою, а висіння 
в повітрі самого уряду, а помагало нам абсолютне незнання 
канцелярійної справи і свідомість того, що сьогоднішній 
карбованець завтра буде вартий копійку. Але треба було що 
небудь писати, бо треба було зробити Капелю постійною 
інституцією, а не тільки хором для закордонної подорожі. 
Над цим усім носилась чорним вороном думка, що ще один 
непевний день... і усе полетить до чорта: і Капеля, і уряд,  
і ми самі».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

ÇДодатки до законопроекту про Капелу з розрахунками видатків на закордонні гастролі. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 14 зв., 15
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Ç Закон про Капелу від 24 січня 1919 року.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 18

Ç Додаток до Закону. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 19

Закон УНР: «Подорож Капели до Парижу  
й инших країв Західної Європи»

«Іменем Української Народньої Республіки. Затверджуємо: 
24 січня 1919 року Голова Директорії В. Винниченко.  

Члени: Андрієвський, Петлюра, А. Макаренко.  
Член-секретарь Ф. Швець.

Посвідчую. В. о. Державного Секретаря М. Корчинський.
УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ. 

ЗАКОН
про утворення “Української Республіканської Капели”, про 
асігнування 1.184.500 карбованців на її споруджовання й 

утримання в 1919 році і – 1.142.500 франків на подорож цієї 
капели до Парижу й инших країв Західної Европи.

1. Утворити “Українську Республіканську Капелу” згідно доданих 
до цього штатів, які вважати дійсними з 1-го січня 1919 року.
2. Асігнувати в розпорядження Міністра Народньої Освіти та 
Мистецтва з коштів Державної Скарбниці один міліон сто со-
рок дві тисячі п’ятьсот /1.142.500/ франків на видатки, зв’язані з 
подорожжю Капели до Парижу й инших країв Західної Европи, 
витрати яких переводяться згідно доданому до до цього роспи-
су – і один міліон сто вісімдесят чотирі тисячі п’ятьсот /1.184.500/ 
карбованців на ріжні видатки, зв’язані з утворенням та спору-
джуванням Капели в біжучому 1919 році, а саме: на спішну ро-
боту по організації Капели – три тисячі /3.000/ карбованців, на 
утримання персонального складу  – вісімсот двадцять дев’ять 
тисяч вісімсот /829.800/ карбованців, на наймання помешкан-
ня – сімдесят тисяч /70.000/ карбованців, на господарчі й инші 
видатки  – п’ятьдесят три тисячі шістьсот /53.600/ карбованців  
і на споруджування /мебель, реквізит, бібліотеку й инш./ – двісті 
двадцять вісім тисяч сто /228.100/ карбованців.
3. Доручити Міністрові Народньої Освіти та Мистецтва затвер-
дити Статут утворюємої цим законом “Української Республі-
канської Капели”.
Голова Ради Народніх Міністрів В. Чеховський 
Міністр Народньої Освіти Професор І. Огієнко».
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«Після затвердження Директорією законопроєкту про Ка-
пелю, відбулися вибори диригента Капелі. В Музичному 
Відділі були присутні: Я.  С.  Акименко (Степовий), К.  Сте-
ценко, М. Леонтович, заступник Приходька – Шишківський 
і я. Коли Стеценко поставив питання про вибір диригента, 
Акименко, показуючи на мене, сказав: "Чого ж вибірати,  – 
ось він сидить!" Назвали кандидатів: Стеценка, Приходька, 
Леонтовича й мене. Усі зреклися кандидатури, крім мене: 
я сказав, що кандидатури не знімаю і буду щасливий, коли 
мене виберуть (щось, пам’ятаю, в такім роді). Мене попро-
сили вийти за двері і за хвилину проголосили, що вибрали 

мене. Потім вибрали проф. співу Гр. Тучапського, а моїм по-
мічником Платоніду Щуровську, при чому мені прийшлось її 
дуже одстоювати проти кандидатури Яциневича, якого тяг-
нув Стеценко. Тут же було вирішено проголосити конкурс на 
вибір співаків...
Зразу ж почалась безглузда витрата державних грошей:  
постановлено було розіслати запросини в першу чергу про-
вінціяльним "Національним Хорам", при чому всякому, хто 
приїздив на конкурс, платили утримання в Києві і дорогу в 
обидва кінці».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Коли Стеценко  
поставив питання про 
вибір диригента,  
Акименко, показую-
чи на мене, сказав: 
«Чого ж вибірати, – 
ось він сидить!»

«Потім вибрали  
проф. співу  
Гр. Тучапського,  
а моїм помічником 
Платоніду  
Щуровську»

«При розгляді кандидатур на дирігента вибір припав на  
Ол. Ант. Кошиця, як найвидатнішого в той час дирігента 
українських хорів.
Для комплектування Капелі співаками був оголошений 
конкурс голосів. Понеже "І Укр. Націон. Хор у Київі" заре-
комендував себе, як культурно-національну співочу орга-
нізацію (хором дирігували К. Г. Стеценко, О. А. Кошиць та  
пок.  М. Леонтович), то йому було уділено право виділити з 

себе дванадцять (здається) найкращих голосів, які б про-
йшли по конкурсу та які утворили б собою, так би мовити, 
ядро Капелі щодо національної свідомости (таке у мене вра-
жіння). 
Звичайно з цього не свідчить, що всі не члени "Націон. Хору 
в Київі", що тримали конкурс, були ніби менш національно- 
свідомими; цього ні в якім разі не можна твердити; навпаки, 
серед і не – членів Нац. Хору були активні українські грома-
дяне, але була й публіка не певна, а то й таємно ворожа. 
Конкурс голосів відбувався в будинку "Музично-драматич-
ної Школи імени М. Лисенка". Провадила його комісія під 
головуванням Ол. Ант. Кошиця. Вимоги при конкурсі були: 
а) задовольняюча для репрезентаційного хору якість голосу 
й слух, б) елементарне знання й читання нот, в) національна 
свідомість».

Тут і далі подаються цитати зі спогадів співака Капели  
Леонтія Безручка «Мемуари про б. Українську  

Республіканську Капелу» за джерелом:  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 24

Леонтій Безручко:  
«Оголошено конкурс голосів – 
...була й публіка не певна,  
а то й таємно ворожа»

Посвідчення хористів Катеринославського Українського Націо-
нального Хору, що приїхали до Києва брати участь у конкурсі спі-
ваків Української Республіканської Капели, 19 січня 1919 року:
«Цим посвідчується, що Терентій Шведов, Єлизавета Рябоченко 
та Тетяна Олексієнко є дійсні члени Катеринославського Укра-
їнського Національного Хору, які відкомандіровуються в Київ на 
конкурс для Капелян, згідно телеграмі музичного відділу міністер-
ства мистецтва».

«Члени Катеринославського Українського  
Національного Хору відкомандіровуються в Київ  
на конкурс Капелян»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 11
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Нова Рада: «Музичний відділ Міністерства Мистецтва  
оголошує, шо в найкоротшому часі формує  
Українську Республіканську Капелу»

«Потрібен скарбник-бухгалтер українець з грошовим 
залогом на 10 000 карбованців,  
знаючий добре француську»

Å Ç Оголошення музичного відділу Міністерства освіти та мистецтв УНР в газеті 
«Нова Рада» про створення і набір кандидатів до складу Української Республіканської 
Капели від 19 і 24 січня 1919 року. 

Ç Державний музично-драматичний Інститут ім. М. В. Лисенка у Києві, де проходив 
конкурс співаків Капели.
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Мистецька сотня УНР

Ç Перший склад Української Республіканської Капели, січень 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 76 
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«Українська Республіканська Капела засновувалась як репре-
зентативна співоча установа, завданням якої було ширити 
за кордоном мистецьку культуру України. В тих обставинах 

на Капелу накладалися не тільки 
мистецькі зобов’язання, а також 
і завдання національно-політич-
ні. Капела мала показати Західній 
Європі, що Українці справді є ок-
ремим народом, який має власну 
культуру. Завдання це було не з 
легких, бо в Західній Європі сто-
літтями плекалися твердження про 
"єдинство русского народу" й що  
ніякої України й ніяких українців 
не було й немає». 
Симон Наріжний, директор Музею 

визвольної боротьби України  
у Празі, з книги «Українська пісня 

за кордоном». Прага, 1941 рік

Симон Наріжний:
«Капела мала показати  
Західній Європі, що Українці 
справді є окремим народом –  
бо в Західній Європі  
століттями плекалися  
твердження про "єдинство 
русского народу" й що ніякої 
України й ніяких українців  
не було й немає»

«Ідея української державної самостійности не нова: вона вже 
двічі була переведена в життя і двічі погребана ворогами. 
Сьогодні вона на порядку дня втретє. Та для цілого світу вона 
являється немов нововідкритою Америкою завдяки тому, що 
російські імперіялісти, як представники пануючої нації, го-
лосили широкому світові, що немає ніякої України. Пильна 
праця цих наших віковічних ворогів на протязі 2-3 століть 
виробила нам опінію нашого неіснування й тому перед Укра-
їнцями стояло до недавна дуже трудне завдання переконати 

світ про щось зовсім противного. 
Щоби доказати перед світом наше 
національне існування і право на 
державну самостійність... треба 
було показати щось так оригіналь-
ного і так переконуючого, до того 
в так доступний спосіб, щоби про 
це заговорили всі як про неоспори-
мий факт, над яким не може бути 
навіть дискусії. Такий аргумент 
легко найшовся в нашій націо-
нальній культурі. Це наша пісня... 
Вона свідчить про окремішність 
нашої нації та про її відмінність від 
сусідніх народів, з чого виходить, що наш великий нарід, бу-
дучи окремішним і маючи власну високу культуру, має повне 
право на своє власне державне життя».
Тут і далі подаються цитати з книги спогадів співака Капели 

Олександра Пеленського «Українська пісня в світі. Світова 
концертова подорож Української Республіканської Капелі. 

Спомини Учасника». Львів, 1933 рік

Олександр Пеленський: 
«Російські імперіялісти,  
як представники пануючої  
нації, голосили широкому  
світові, що немає ніякої  
України»

«Кожний нарід має природнє бажання показати своє щось 
гарне чужому, у кожного єсть стремління, так би мовити, 
помірятись силами з иншими, бути об’єктом оцінки й кри-
тики перед широким культурний світом. Ми бачимо, як осо-
бливо в останні часи це бажання поодиноких народів все 
зростає, набирає, так би мовити, міжнароднього значіння, 
особливо в галузях спорту й мистецтва. Для нас, українців, 
це бажання мусить бути подвійно важливим і необхідним, 
бо демонстрація нашої пісні серед чужинців спричиняєть-
ся до популяризації самої Української Ідеї, чужинці так чи 

инакше довідуються про існування 
якогось українського народу, який 
має свою історію, культуру, народ-
ню творчість, який, виявляється, 
не є тим самим, що чужинець і досі 
зв’язує з іменем Росії... 
І от я хочу сказати, що українцям 
вже пощастило представити красу 
пісні нашого народу перед най-
культурнішими державами Євро-
пи. І Місія виконання цього при-
пала на долю бувшої "Української 
Республіканської Капелі". І тому, на мою думку, концертова 
подрож Укр. Респ. Капелі, що тим часом єдина так успішно 
прислужилась ідеї популяризації української пісні серед єв-
ропейських народів, мусить бути відома не тільки широким 
колам українського й чужого громадянства, а також повинна 
стати об’єктом дослідувачів як музично-співочої, так і куль-
турно-національної пропаганди за кордоном».

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Леонтій Безручко:  
«Концертова подорож  
Укр. Респ. Капелі мусить стати 
об’єктом дослідувачів  
як музично-співочої,  
так і культурно-національної 
пропаганди за кордоном»
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«В посліднім моменті перед заняттям Київа большевиками 
серед паніки і хаосу виїхала частина Української Республи-
канської Капели під проводом голови Музичного Відділу 
Міністерства Освіти – Кирила Стеценка з Київа до Камянця 
Подільського. Подорож її тревала 12 днів  – і була получена 
з труднощами, перепонами а навіть залізничною катастро-
фою. Зі ста – по конкурсі принятих співаків – виїхало около 
30 і то між ними більшість кандидати. Решта побоялась зіста-
вити на непевну судьбу своїх близьких і осталась, а друге, що 
виїзд наступив несподівано і тому неорганізовано».

З подорожнього записника  
«Журнал Української Республіканської Капели»,  

який вела співачка Капели Софія Колодіївна

Софія Колодіївна:  
«В посліднім моменті перед 
заняттям Київа большевиками 
виїхала Капела під проводом 
Кирила Стеценка»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2 Æ

Кирило Миколайчук:  
«Баси можуть  
управляти світом»

«Київ, 30 січня 1919. Сьогодні, в четвер, відбулася перша спі-
ванка Української республіканської капелі, яка ще не в пов-
ному складі зібралася в будинку Земської управи.
31 січня. Могутній хор  – як з голосового, так і з кількісного 
боку. Коли він дав перші акорди, здавалося мені, що небо 
"разверзеся". Баси можуть управляти світом. Це була друга 
співанка в Артистичному клюбі, Хрещатик ч. 7.
3 лютого. Понеділок. Позавчора міністерства залишили Київ. 
Капеля як у пожежу: хто кричить їхати, а хто – залишатися. 
Рішили, як би не було, а їхати треба завтра ж. Бо це останній 
день.
4 лютого. 10 година ранку. На вокзалі пусто, але далі  – коло 
вагонів з написами "Фастів-Козятин"  – просто Содом і Го-
морра. Стоять вагони без паротяга, а в них та на них аж  

кишить людьми. Усі чомусь вірять, що ці вагони  – це потяг  
і що він від’їде в стільки то годин, хоч усі добре знають, що на 
вокзалі вже немає жадної адміністрації і ні одного паротяга 
під парою. Десь за Слобідкою поволі гуркотять гармати... 
А рештки капелі, позбирані Кирилом Григоровичем Стецен-
ком, вірять, що таки виїдуть з Києва. Мабуть, ця віра не була 
мала, бо з’явилося чудо: під’їхав якийсь заблуканий паротяг  
і забрав з собою ті ж таки вагони, в які так тісно збилися 
люди. Це було о 4 годині пополудні...»

Тут і далі цитуються спогади співака Капели  
Кирила Миколайчука «Записки з подорожі Української  

Республіканської Капелі» (опубліковані в журналі  
«Сучасність», 1969 рік, No. 1, No. 4)

Ç Центральна вулиця Києва з розташуванням будинку Земської управи (вул. Во-
лодимирська, 35, сучасний будинок СБУ), де пройшла перша репетиція Української  
Республіканської Капели.
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«Стеценко викликав мене телеграмою. У Києві було неспо-
кійно: падали бомби, цілу ніч стріляли… Я сідаю в перший 
потяг і їду на Вінницю... Потяг часто стоїть на станціях, і не-
відомо, чи поїдемо далі, чи ні, бо не знати, чи вільна дорога, 
чи може, там ідуть бої. Потяг переповнений, тому я всю до-
рогу змушений був стояти. Нарешті, Вінниця: біжу до банку, 
боюсь, що потрібні якісь формальності, адже я мушу вимага-
ти великі гроші. Урядовець йде до директора за порадою. За 
хвилину директор показує з-за дверей свою голову, усміха-
ється до мене… і гроші мені негайно видають. 
А тепер питання: як довезти ці сотні тисяч до Кам’янця.  
У мене в руках великий портфель. Мені необхідний прово-
жатий, але де і кого шукати в незнайомому місті? А голов-
не, хто добровільно захоче пускатися в таку небезпечну  

подорож? На залізничній станції ніхто нічого не знає, потяги  
прибувають несподівано й так само відходять. Втомлені 
люди сидять на підлозі. Немає що їсти, плачуть діти… 
Увечері прийшов товарний потяг, але переповнений вій-
ськовими, які повертались з фронту. Я влізаю в «скотський» 
вагон, де повно вояків. Всі стоять, під ногами брудно. Всі 
мовчать… помічаю на собі неприхильні погляди. Чую: "Що 
цей цивіль тут хоче? Це потяг військовий. Буржуї нехай їз-
дять у першому класі, а тут скотський вагон… Та що з ним це-
ремонитися? Викинути й готово". Ну, а що, як і справді мене 
викинуть невідомо куди? Люди злі, голодні, змучені. Свою 
злість хочуть виявити якоюсь акцією… 
А що ж гроші? Мій портфель можуть лишити собі або просто 
викинути. Як я можу кого-небудь пересвідчити, що гроші 
пропали? І я вирішую: як тільки потяг зупиниться, негайно 
вискочу… все одно куди. Гірше не буде. Вискакую… Навкруги 
тьма, але далеко бачу вогні, очевидно, станція. Перескакую 
через якісь дроти. Падає мокрий сніг. Іду на вогні. На станції, 
як завжди, повно людей. Дізнаюся, що незабаром буде паса-
жирський потяг, хоча невідомо, коли він прийде. Невдовзі 
підійшов і поїзд, і я з трудом упхався в нього. Наступного дня 
був уже в Кам’янці, ішов не додому, а до державного банку 
і там позбувся свого фінансового тягара. Капелянські гроші 
щасливо прийшли за призначенням. Відразу ж переказав 
Кирилу Григоровичу гроші на подорож Капели, а сам замо-
вив готель для капелян». 

Зі спогадів адміністратора Капели Олекси Приходька

Олекса Приходько:  
«У Києві було неспокійно:  
падали бомби,  
цілу ніч стріляли... 
Як довезти ці сотні тисяч  
до Кам'янця?»

Начальник штабу Протозанов: «Сьогодні може 
виїхати Українська Республиканська Капелла»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 12, 12 зв.

Директорія УНР: «Пропонується Вам негайно  
евакуовать Українську Республіканську Капелу»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 4

Розпорядження начальника штабу Окремого корпусу кордонної 
охорони, отамана Тараса Протозанова щодо евакуації Капели з 
Києва, 28 січня 1919 року:
«З наказу головного коменданта тилу армій, повідомляю, що сьо-
годня 28-го січня, в 18-ть годин буде подана на ст. Київ І (пас.) сані-
тарна валка ч. 1, з котрою виїдуть із Київа посольства, консульства 
й іностранні піддані; з цею ж валкою може виїхати й Українська 
Республиканська Капелла».

Розпорядження Голови Директорії УНР (за Петлюру підпис члена 
Директорії О. Андрієвського) адміністратору Капелі евакуювати 
Капелу з Києва до Кам'янця-Подільського, 1 лютого 1919 року:
«Пропонується вам негайно евакуовать Українську Республікан-
ську Капелу до м. Кам'янець-Подільського».
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«Станція Жмеринка, 8 лютого. Проклятий день. Наш вагон 
залишили далеко  – аж на товарній станції. Навколо все за-
метене снігом так, що не можна вилізти з вагона. Кажуть, що 
цієї ночі занесено снігом усі вагони в полі. Холод такий, якого 
досі я не переживав. На станцію не можна зайти, бо віддалена 
більше ніж на дві верстви. Голодуємо. Справи стоять кепсько. 
Вечором, жартуючи, відслужили "безпопівську всеношну"...
Станція Гречани, 11 лютого. Сьогодні, вівторок, тижневий 
ювілей нашого виїзду з Києва. Сидимо у вагонах і терпляче 
чекаємо. О 10 годині вечора зачепив нас якийсь потяг і повіз... 
Але не віз довго. Піднялася жахлива хуртовина. Потяг став се-
ред поля, занесений снігом. Пишу це о 3 годині ночі тому що 
ніяк не можу заснути: страшенно дме в розбите вікно. Думаю 
про Валю та Марусю. Як вони бідненькі поживають?
Серед чистого поля, в снігу, 12 лютого. Проклятуща подорож. 
Страшенно болить голова, а нежить не дає жити. Уранці нас 
витягли з снігової завії і повернули на станцію Гречани. Тут 
трапилася пригода: Педа, Козловський та панна Катруся 
пішли в село за хлібом і там залишилися.
Зустрілися з отаманським потягом колишнього військового 
міністра Жуковського. Спершу нам дозволено пересісти в 
його потяг, і ми перебралися туди. Та прибіг комендант по-
тяга і наказав вибратися. Знову дозволено і знову забороне-
но. Таким чином ми переносилися до отаманського потяга  
і назад тричі. Це стало виглядати на насмішку над нами,  
і шановний Кирило Григорович (Стеценко), який з самого 
Києва терпеливо переносив усі нещастя нашої подорожі, вже 

не міг витримати й образився до сліз. Ми нашвидку обміня-
лися думками і рішили вже більше не переноситися, навіть 
якщо будуть просити. У той час О. Жуковський сам перевірив 
усі вагони свого потяга, знайшов там багато всіляких спеку-
лянтів, повиганяв їх, вилаяв коменданта потяга і попросив 
вибачення в капелі. Він тричі посилав адьютанта, який про-
сив нас пересісти в отаманський потяг. Ми побачили, що злої 
волі тут не було, і пересіли. Незабаром рушили далі.
Четвер, 13 лютого. Ми їхали не довго. Знову застряли в снігу 
за Гречанами. Паротяг набрався сили й якось витягнув нас  
і повіз до Ярмолинців. 
П’ятниця, 14 лютого, була для нас нещасливим днем, і ми ма-
лощо не заїхали на той світ. Десь коло 7 години ранку сталася 
катастрофа. Два сильні штовхуни викинули з місць пасажирів 
з переляканими очима. Розляглися крики, лементи про ряту-
нок. Серед поля потяг врізався в сніг і зійшов з колії. На шмат-
ки розлетілися два старі вагони, в яких покалічилися люди. 
Проф.  М. Грушевський, міністер І. Огієнко, О. Жуковський, 
В.  Голубович і ми, капеляни, вийшли з катастрофи непош-
кодженими. Над’їхали два "рятункові" паровози і витягнули 
нас назад до станції Нестерівці. Звідси ми пішки добралися 
до села, а там найняли підводи в селян, щоб таки добратися 
до Кам’янця Подільського. Ми вирушили о 2 годині по полудні  
і після різних цікавих пригод прибули до Кам’янця о 10 годині 
вечора».

Зі спогадів співака Капели Кирила Миколайчука

Кирило Миколайчук:  
«Проклятуща подорож...  
Проф. М. Грушевський,  
міністер І. Огієнко,  
О. Жуковський, В. Голубович  
і ми, капеляни,  
вийшли з катастрофи  
непошкодженими»

Телеграма голови музичного відділу Кирила Стеценка до адмі-
ністратора Капели Олекси Приходька щодо труднощів переїзду 
хору з Києва до Кам'янця-Подільського, 8 лютого 1919 року:
«Капела в Жмеринці. Ждемо відправки в Проскурів. Їдемо пять 
суток, дуже зморені, турбують чутки про відсутність комунікації 
Проскурова, Кам’янця. Провірте і вжийте заходів щоби капела 
змогла доїхати залізницею або автомобілями. Просимо земство 
допомогти теплою одежею. Є пропозиції залишатися капелі для 
постійної праці в Проскурові, як ви гадаєте? Телеграфуйте Проску-
рів станційному комендантові для Стеценка або приїздіть самі».
Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 20, 20 зв.

Кирило Стеценко:  
«Їдемо пять суток, дуже змо-
рені... Є пропозиції залишати-
ся капелі для постійної праці  
в Проскурові»

Вокзал станції Жмеринка.
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«Добрий вечір! Я привіз Капелу –  
це був Кирило Стеценко... цілком фізично знищений»

«Було десять чи одинадцять годин вечора. Вся наша родина 
сиділа за великим столом  – читали, розмовляли. І раптом 
хтось постукав у двері. Входить незнайома людина в селян-
ському кожусі, чоботях, в руках шапка і батіг.
– Добрий вечір! – каже – Я привіз Капелу.
Це був Кирило Стеценко. Можна лише уявити моє здивуван-
ня.
– А де ж Капела? – питаю.
І Кирило Григорович розповів про непростий шлях Капели 
до Кам'янця-Подільського: більш ніж два тижні були в доро-
зі, в холоді та голоді. Привіз лише 37 хористів, решта розбіг-
лася по дорозі: не всі витримали таку подорож. Всі прибулі 
вже сплять у готелях, як убиті.

Негайно обігріли Кирила Григо-
ровича, нагодували, напоїли чаєм. 
Він був фізично цілком знищений, 
дуже виснажений. Говорив тихо, 
уривчасто. Але своє завдання вико-
нав: привіз Капелу до Кам'янця. 
Наступного дня телеграфували 
О. Кошицеві: негайно їхати до 
Кам'янця. Він був дуже здивова-
ний, признався, що не вірив, що 
в такій критичній політичній си-
туації хтось може вивезти Капелу 
з Києва. Деякі співаки, які розгу-
бились по дорозі, почали збиратися в Кам'янці. Склад Капе-
ли доповнили членами місцевого хору, й репетиції Капели  
розпочались».

Зі спогадів адміністратора Капели Олекси Приходька

Звернення адміністрації Капели до керівництва «Подільської Гу-
берніяльної Народньої Управи» і Кам’янець-Подільського укра-
їнського державного університету з проханням про надання при-
міщень для репетицій хору та відповідний  дозвіл від Правління 
Університету, лютий 1919 року:
«Українська Республіканська Капела прибула з Київа до Камін-
ця. Завдання, яке має виконати Капела в близчім часі, а власне – 
спішно підготуватися до Концертів і виїхати за кордон  – позна-
йомити Західню Європу з нашою культурою (в даному випадкові 
музичною – народньою і штучною), звернути увагу Європи під час 
Мирового Конгресу на Україну взагалі, використавши концерти 
Капели для агітації в закордонній пресі і т.п., вимагає від Капели 
інтенсивної творчої роботи... Маючи все це на увазі, Українська 
Республіканська Капела звертається... з щирим проханням допо-
могти роботі Капели, давши притулок для групових вправ...»
«...Правління Університету... постановило одвести для цих вправ 
аудиторію №4 від 1-ої до 3-х годин дня з правом користування  
роялем».

«Капела прибула з Київа до Камінця –  
звертається з проханням допомогти, давши  
притулок для групових вправ»

Кам’янець-Подільський український державний університет.

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 57■
È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 26, 58

Кирило Стеценко
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«Камянець Подільський, 16. II. 1919.
Ми зібрались в канцелярії Капели в готелі "Belle-vue". Нас 
повідомили, що репетиція відбуватиметься в помешканню 
"Просвіти". Того ж дня приїхав дірігент Олександр Кошиць з 
хористом Олексою Чеховським з Тернополя, куди він виїхав 
з Київа 26 січня 1919 перед большевиками, "allegro-udirato" як 
казав одному з хористів.
Рівночасно оголошено в Камянецьких часописах "Життя 
Поділля" і ин. конкурс на приняття нових членів до Капели. 
Щоденно зголошувались кандидати, яких підчас репетицій 
пробовано. Так доповнився склад Капели до 72 чоловіка. 
На перших репетиціях розучували Леонтовича – "Ой пряду", 
"Чого Івасю змарнів" і ин. Повтаряли вивчену в Київі колядку 
Стеценка – "Ой на горонці", Ступницького – "Ой дозволь пан 

хазяїн", репетиції відбувалися від 10–12-ї, лекції французь-
кої мови давала прив. доц. Камянецького університету п-на  
Ватич від 12-2 год. в двох групах, в одній вільній годині кож-
на група обідала, а відтак була далі репетиція від 2 до 1/2 4-ої. 
Проф. Тучапський давав щоденно лєкції співу поодиноко  
і групами. Так працювали ми до 22 марта. За той час вивчили 
такі річи:
Канти: арр. Кошиця  – "Св. Варварі", "Ангелу Хранителю", 
Яценевича  – "св. Юрію", Демуцького  – "Страшний суд",  
Леонтовича  – "Почаївській Божій Матері", Лисенка  – "Крес-
ним древом".
Колядки: Стеценка  – "Ой видить Бог", "Ой на горонці",  
Леонтовича – "Щедрик", Кошиця – "Нова радість стала", "Вдо-
войка", Ступницького  – "Ой дозволь пан хазяїн" і "Прилетів 
сокіл".
Пісні: арр. Лисенка  – "Ой зійду я на могилу", "Ой гай мати", 
"Козаченьку куди йдеш", "Тече річка беріжками", "Шумить 
гуде дібрівонька", "Чи сеж тії черевички", "По опеньки ходи-
ла"; Леонтовича – "Ой пряду", "Чого Івасю змарнів"; Кошиця – 
"Ой у полі вітер віє", "Ой горе калині", "Гей у полі криниця 
безодня", "Ой біда"; Стеценка – "Сон", "Над нами ніч", "Живи 
Україно", "Ще не вмерла Україна" – арр. Кошиця.
Почали вчити "Туман хвилями лягає" з опери "Утоплена"  
Лисенка і не докінчили».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

«На першій співанці Капеля зробила на мене прямо страшне 
враження – такого хорового дрантя я ще на віку свойому не 
бачив. Партії не розмірні, співати не вміють, виють, як вов-
ки, маса безголосих... Тяжко було дивитись в що переміни-
лось так добре і з такими труднощами обгрунтоване діло! Але 
приходилось братись і за цей хлам, бо інакше залишалось 
відмовитись від справи.
Почалось розучування репертуару».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«На першій співанці Капеля 
зробила на мене страшне 
враження – такого хорового 
дрантя я ще на віку  
свойому не бачив»

Телеграми Олександра Кошиця до знайомих співаків з Вінниці 
й Тульчина із запрошенням доповнити склад Капели у Кам’янці- 
Подільському, лютий 1919 року:

«Тульчин-Клебань. Танашевич Ольгі.
Привозьте до Капели гарних сопрано, альтів. Служба державна, 
платня 550 до 650 карбованців місячно, подорож за кордон на 
кошти Капели».

«Собор Діякону ПАВЛОВСЬКОМУ
Капела за кордон їде, просимо Григорія Івановича приїхати  
Капелу».

Олександр Кошиць телеграфує в Тульчин:  
«Привозьте до Капели гарних сопран і альтів»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 122, 103

Софія Колодіївна:  
«Щоденно зголошувались 
кандидати, яких підчас  
репетицій пробовано.  
Так доповнився склад Капели 
до 72 чоловіка»
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Витяги з протоколів засідання Ради Української Республіканської 
Капели під час побуту у Кам’янці-Подільському, березень 1919 року:
■■ «через те, що деякі члени Капели занедбують і абсентуються 
на лекціях французької мови, Рада Капели постановляє вида-
ти в цій справі розпорядження і уважати абсенції на лекціях 
французької мови рівнозначними з абсенціями на співанках»;
■■ «лекторці французької мови видавати подвійну платню через 
те, що вона веде 2 групи»;
■■ «не допускати розговорів, балачок і шепотів підчас партійних 
і загальних співанок»;
■■ «постановлено видати наказ зредагований Комітетом співро-
бітників відносно уживання української мови в Галичині і за 
кордоном»;
■■ «виплатити лікареві, який лічив членів Капели належні йому 
по рахункам суми»;
■■ «освітлювати вагон на кошти Капели»;
■■ «заборонити всякі співи в вагоні»;
■■ «видати п. Стеценкові за переписку нот 300 карб. і доручити 
представити Раді Капели список (кошторис) всіх переписува-
чів нот і належних їм сум»;
■■ «призначити на посади хористів Пеленського, Приходько, 
Орисік, Сорочинського по 550 карб. місячно з 24/ІІІ».

«Видати наказ відносно уживання української мови 
за кордоном»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 7. 
Арк. 53, 69 зв., 70, 72

«Абсенції на лекціях  
французької мови рівнозначні 
з абсенціями на співанках»

Лист голови музичного відділу Кирила Стеценка до дирекції Капе-
ли щодо державної печатки хору, 19 лютого 1919 року:
«На підставі Статуту Української Республіканської Капели, затвер-
дженого Паном Міністром Народної Освіти, цим дозволяється 
Дірекції Капели замовити печатку: "Українська Республіканська 
Капела, з гербом України і буквами: У Н Р" і вживати її в відповід-
них випадках».

«Дозволяється замовити печатку  
"Українська Республіканська Капела з гербом України 
і буквами: УНР" і вживати її у відповідних випадках»

Ганна Ватич, викладачка фран-
цузької мови співакам, перекла-
дачка Капели

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 5
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«Під час гетьманування Скоропад-
ського на однім концерті в Купе- 
цькім зібранні стрінув я Стеценка  
і почув від нього новину, що Украї-
на має вислати до Франції на яких 
три місяці добре підготовлений 
хор для пропаганди. То був проект 
про Капелу. Але гетьманський уряд той проект Кошиця про-
валив, і він був здійснений лише під час Директорії за нака-
зом незабутнього Симона Васильовича Петлюри. Перекона-
ний, що не всі члени уряду поділяли це його рішення.

У лютому 1919 р. у Вінниці я зустрів тодішнього міністра фі-
нансів. Він питає: "Що маєте робити далі?". Відповідаю, що 
їду з Капелою на гастролі. "Нікуди ви не поїдете!"  – каже. 
"Чому?" – питаю. "Бо я не дам на таке грошей, і Капела нікуди 
не поїде"… Капела всупереч міністерському спротиву, таки 
поїхала до Європи, а потім і до Америки. На чолі її стояла лю-
дина, яка могла показати широкому світу невичерпні скар-
би української музичної творчості у такому виконанні, як це 
властиве артистичній вдачі Кошиця. Світ, глухий до дипло-
матичних акцій України, нараз став прислухатися до самої 
України, що ту пісню створила».

Зі спогадів співака Капели Григорія Павловського  
(опублікавані у книзі Михайла Головащенка  

«Феномен Олександра Кошиця». Київ, 2007 рік)

Головноуправляючий мистецтв до Міністра фінансів:  
«Маю за честь просити Вас з’ясувати причини,  
по котрим припинено видатки на утримання Капелі»

Лист Головноуправляючого мистецтв та національної культури 
Петра Дорошенка до Міністра фінансів Бориса Мартоса щодо 
припинення фінансування Капели, 12 лютого 1919 року:
«В наслідок Вашого п. Міністре розпорядження, Департамент 
Державної Скарбниці приписує Головній Скарбниці припини-
ти видатки з кредіту в сумі 1.184.500 карб., відкритого приписом 
Департаменту від 31 січня ц.р. під № 26-б на оборудування та 
утримання в 1919 р. Української Республіканської Капелі. Позаяк 
постанова про заснування Капелі виходила з ініціативи Директо-
рії, маю за честь просити Вас, п. Міністре з’ясувати докладно при-
чини, по котрим припинено видатки з кредиту на оборудування  
і утримання Капелі, яка виїхала до Каменця на Поділлю в числі 60 
чоловік і зараз працює там в дуже скрутнім матеріальнім станови-
щі, а також зазначити № і число вашого розпорядження».

«З роспорядження П. Міністра Фінансів Департамент 
Державної Скарбниці приписує Головній Скарбниці 
припинити видатки... на утримання Капели»

Лист від Міністерства фінансів УНР до Головної Скарбниці з нака-
зом припинити фінансування Капели, 11 лютого 1919 року:
«З роспорядження П. Міністра Фінансів Департамент Державної 
Скарбниці приписує Головній Скарбниці припинити видатки з 
кредіту в сумі 1.184.500 карб., відкритого приписом Департаменту 
від 31 січня п.р. під № 26-б в роспорядження Головноуправлячого 
Справами Мистецтв та Національної Культури по §3, ст. 5 обра-
хунку Головного Управління Мистецтв та Національної Культури 
1919  р. на споруджування та утримання в 1919 році Української 
Республіканської Капели».

Міністр фінансів Мартос:  
«Нікуди ви не поїдете!..  
Бо я не дам на таке грошей,  
і Капела нікуди не поїде»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 22
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 21

Борис Мартос
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«Березень 1919 року... Діло торкнулось добових грошей, які 
вичерпувались. Щоб їх дістати, треба було їхати до Проску-
рова, де була Директорія...Почалась біганина за членами 
Директорії... Нарешті впіймали когось і з здивування дізна-
лись, що всі кредити на Капелю закрив ще місяць тому назад 
міністер фінансів Мартос...
Прийшлось рятувати загальну долю хору, а краще сказати, –
починати її наново. Ввесь хор почав насідати на Приходька, 
щоб він знов їхав до Директорії і відчинив кредити. Цих по-
дорожей, так гарно описаних в його докладах хорові і у про-
мовах, було аж три – і усі без висліду!
Тут прийшлось і мені взяти участь у цій справі, хоч це було 
і не моє діло. Раз, виходячи з університету, де відбувались 
співанки, я побачив якесь авто. Питаю, хто такий, – кажуть, 
приїхав член Директорії Швець. Почалась погоня за ним, 
щоб відкрив кредити для Капелі. 

Ганяли ми то на двірець, то до університету без перестанку. 
Треба було спішити, не тратячи ні одної хвилини, бо над 
Кам’янцем уже висіла большевицька небезпека, і на зав-
тра повинні були виїхати всі державні установи, а головне 
скарбниця...
Ми ганяли по місті на візниках за членами Директорії Шве-
цем і Андрієвським, немов за зайцями. Ледве вдалось пійма-
ти їх у потязі за кілька хвилин до від’їзду, вже перед вечором. 
Вони саме сіли обідати. Не успів Андрієвський піднести чар-
ку до рота, як відчинились двері і ввійшов я й не дав їм обіда-
ти, поки не був підписаний наказ Державному Банкові про 
відкриття кредитів для Капелі».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Ми ганяли по місті  
на візниках за членами  
Директорії Швецем  
і Андрієвським,  
немов за зайцями»

«Супроти захворіння адміністратора Капели Олекси При-
ходька багато справ Капели стануло, між іншим фінансова 
справа, а іменно одержання півтора міліона асігнованого 
Директорією на подорож Капели. 
Тому вибрано з ініціативи хористів тимчасовий Комітет,  
а цей призначив на 2 марта 1919 загальні збори співробітни-
ків Капели в ціли зорганізовання ся і обрання Комітету, який 
захищав би моральні і матеріальні інтереси хористів. 
Головою зборів обрано Романа Кирчіва, хориста, який зро-
бив начерк праці Комітету і накреслив головні дезідерати 
хористів до Ради. З Ради Капели були присутні дір. Кошиць 
п. дір. Щуровська, проф. Тучапський, які віднеслись до акції 
хористів прихильно. Закритим голосованням вибрано та-
кий Комітет: Роман Кирчів голова, п-на Здорик-Здориченко 
секретар, Олекса Чеховський місто-голова, Рощахівський,  
Судак члени, Колодіївна, Корсуновський члени-кандидати.

Крім полагодження між собою 
ріжних хазяйських справ, ухвале-
но рішення домагатись від Ради як 
найшвидшої діяльності в справі 
увільнення хористів від військової 
повинности,  – а також в фінансо-
вій.
В наслідок того 7.III. виїхав адмі-
ністратор Приходько (який вже 
видужав) з Олексою Чеховським 
до Жмеринки у вище зазначених 
справах. В справі фінансовій до-
відався, що кредити на Капелу за-
криті. Треба було ужити зараз-же багато заходів, щоб відмі-
нити цю постанову і одержати асигновку на гроші, що йому 
й вдалося. Також справу військову полагодив отаман Пет-
люра прихильно».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Софія Колодіївна: «Ухвалено рішення домагатись 
увільнення хористів від військової повинности»

Ç Головний Отаман Симон Петлюра і Члени Директорії УНР Андрій Макаренко 
(ліворуч) і Федір Швець (в центрі). Кам’янець-Подільський, 1919 рік

Телеграма дирекції Капели до Члена Директорії Федора Швеця, 
14 березня 1919 року:
«Дирекція Української Республіканської Капели має честь уклін-
но просити Вашого телеграфного розпорядження Міністерству  
Фінансів про відкриття кредітів Капелли.
Головний Дірігент Кошиць, Адміністратор Приходько».

Капела до Швеця:  
«Дирекція Капели просить про відриття кредітів»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 152
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На підставі устного запевнення даного ініціатором 
Капели ПЕТЛЮРОЮ – усі члени будуть звільнені від 
військових обов'язків. Капела розведе широку устну, 
друковану, пресову агітацію-пропаганду,  
щоб спопуляризувати наші стремління  
і паралізувати сплетні і клевети за кордоном

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 120, 120 зв. 

Лист Головного диригента Капели Олександра Кошиця до Висо-
кої Директорії УНР з приводу звільнення співаків від військових 
обов'язків на час концертного турне Європою, 6 березня 1919 року:
«На підставі устного запевнення, даного в Київі Головним Отама-
ном Українських Республіканських військ і ініціятором Україн-
ської Республіканської Капели ПЕТЛЮРОЮ, що "всі члени Капели, 
якіб вони посади не займали і деб вони не служили, будуть вільні 
від всяких військових обов'язків і в цьому відношенню не стрінуть 
жодних перешкод, а за співробітниками Державних інстітуцій  
і установ будуть числитись посади і утримання", – 
Дирекція Капели має за честь прохати ВИСОКУ ДИРЕКТОРІЮ: 
видати письменне роспорядження (наказ), щоб всі члени Капели 
були звільнені від обов'язків мобілізаційних і від військової служ-
би аж до повороту з подорожі за кордон, а співробітники держав-
них інстітуцій були відкомандіровані з забезпеченням за ними 
посад і утримання.
При цьому Дирекція Української Республіканської Капели осмі-
люється звернути увагу ВИСОКОЇ ДИРЕКТОРІЇ на те, що в складі 
Капели находиться багацько осіб зовсім не здатних до військової 
служби, а тих кільканадцять осіб здатних до військової служби з 
видатними голосами  – згідно з інтенціями і завданнями, які за-
креслила собі Капела для справи подорожі за кордон, принесуть 
богацько більше користи ніж тут на місцях.
Неналагоджена як слід в своїм часі справа інформації відбилася 
дуже шкідливо на нашім вольнім русі, що використовували і вико-
ристовують ворожі до нас елементи. Цю прогалину має заповни-
ти по части Капела, яка дасть низку концертів для ознайомлення 
з нашим музично-культурним доробком, а також розведе широку 
устну, друкову, пресову агітацію-пропаганду, щоб таким чином 
спопуляризувати наші стреміння і ідеали і тим самим паралізувати 
ворожі сплетні і клевети про наш визвольних рух і відродження. 
Для цього засновані вже внутрі Капели осібні агітаційні, пресові  
і видавничі комісії, які вже почали свою підготовчу працю, а через 
те і звільнення членів Капели від військових обов'язків і тимчасо-
ве звільнення з посад не буде втратою, але навпаки  – розумним 
використуванням інтелігентних і культурних сил на всіх поприщах 
наших політичних змагань».

Звернення голови Музичного відділу Кирила Стеценка до Міні-
стра торгу і промисловості УНР з проханням про відрядження до 
складу Капели співробітниці міністерства Софії Колодіївни зі збе-
реженням за нею посади й зарплатні, 8 березня 1919 року:
«До пана Міністра Торгу і Промисловости.
Музичний Відділ Міністерства Освіти має честь повідомити Вас, 
що п. Софія Колодіївна залічений до Української Республіканської 
Капели, а тому просить Вас відкомандіровати урядовця І розряду 
Міністерства торгу і промисловості (з залишенням за ним поса-
ди і платні) в роспорядження Капели для подорожі за кордон до  
1 травня 1919 року. Про постанови в цій справі просимо повідоми-
ти дирекцію Капели на адресу: Кам’янець-Подільський "Бель Вю" 
№ 12».

«Софія Колодіївна залічена до 
Української Республіканської 
Капели з залишенням посади  
і платні»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 136
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«Яко членові І. Укр. Національного Київського Хору легко 
було мені попасти до Капелі і без конкурсу, а зрештою я був 
прийнятий не так ізза мойого голосу, як радше тому, що знав 
добре німецьку мову й потрохи французьку й англійську.  
Укр. Р. Капеля мусіла мати кількох членів, які їздили б напе-
ред до держав, де мали улаштовувати концерти, щоби там 
підготовляти грунт під концерти, організовувати їх, позна-
йомлювати чужинців з нашими завданнями, заключувати 
звязки з ними, вести пропаганду нашої ідеї через пресу і т.д.».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

Олександр Пеленський:  
«Я був прийнятий не так ізза 
мойого голосу, як радше тому, 
що знав добре німецьку мову 
й потрохи французьку  
й англійську...  
щоби вести пропаганду  
нашої ідеї через пресу»

Посвідчення членства Олександра Пеленського у складі Україн-
ської Республіканської Капели, 8 квітня 1919 року:
«Дирекція Української Республіканської Капели сим свідчить, 
що пред’явник сього, уповноважений Капели Олександр Пелен-
ський, командіруєтсья за кордон в справах Капели, яка з наказу 
ВИСОКОЇ ДИРЕКТОРІЇ Української Народньої Республіки, виїз-
жає до Західньої Европи для концертової подорожі».

Лист Дирекції Капели до Директорії УНР від 8 березня 1919 року з 
поданням списку співаків Капели (34 особи), що мають бути звіль-
нені від військових обов’язків з відповідною резолюцією Голов-
ного Отамана Симона Петлюри від 10 березня 1919 року «Згоден»: 

«Подаючи список співаків Української Республіканської Капели 
Дирекція Капели має честь просить Світлу Директорію увільнити 
їх од виконання військових обов’язків».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 42, 42 зв. 

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 84. Арк. 8
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«В другій половині марта наша ситуація на фронті проти 
більшовицько-московськім щораз погіршалась. Трівожні 
вісти почали доходити до Камянця. Наші війська уступали,  
а міністерства, які були вже в Проскурові, мали переносити-
ся до Камянця Подільского. Очевидно нам було щораз більше 
ризиковно зіставатись в Камянці, в якому тепер Чеховський 
(брат нашого хориста) вже заснував тимчасове правитель-
ство для приняття большевиків. Ми рішили їхати...
Зібрались ми і почали радитись. Кошиць казав: "Радьте па-
нове що робити, бо ж їй Богу, не знаю". Тоді піднеслись ріж-
ні голоси, одні були за, другі проти виїзду. Адм. Приходько  
радив задержатися ще якийсь час, а там побачимо. 

З рішучою пропозицією виїзду виступив голова Комітету 
Кирчів, який навіть зробив заходи, щоб ми під охороною  
одного галицького стрілецького відділу виїхали до Галичини 
саньми. Своєю палкою і раціональною промовою (про мож-
ливість розбиття Капели і забранням до війська большеви-
ками) потягнув більшу частину Капели і в кінці вирішено, 
як-небудь, але їхати. Комітет зробив зараз засідання в справі 
організації виїзду. Розділено функції і покликано до помочі 
Комітетові инших Капелян...
24. III. Вечером виїхали ми з Камянця. В Ярмолинцях чекали 
цілу ніч і щойно рано нас причеплено до потягу Директорії, 
що їхав до Гусятина.
25. ІІІ. В полудне приїхали до наддніпрянського Гусятина. 
Там пообідали, а пополудни переїхали до галицького Гуся-
тина. В Гусятині стояли три дні, бо атаманом Петлюрою був 
виданий наказ на обмеження в’їзду наддніпрянців до Гали-
чини, чого строго придержував й галицький Секретаріат. 
Робилося отже заходи, щоб виробити такий дозвіл, телегра-
фовано до атам. Петлюри, а крім того вислано 28.ІІІ. до Ста-
ниславова члена Комітету  – Колодіївну, котра маючи гали- 
цькі документи, могла туди їхати.
Гусятин гал. 29. ІІІ. Наспіла телеграма від атам. Петлюри з 
дозволом їхати Капелі до Галичини. Вечером Капела виїхала».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

«Ми рішили їхати –  
зібрались і почали радитись.  
Кошиць казав:  
"Радьте панове що робити,  
бо ж їй Богу, не знаю"»

«Закінчувався кам’янецький період в історії Капели, період, 
що мав вирішальне значення в її житті: власне тут вона по-
стала як нова музична інституція, і чи не найбільшу заслугу в 
її створенні мав К. Стеценко. Він уклав проект закону про Ка-
пелу й фактично врятував її життя: вивіз з Києва до Кам’янця- 
Подільського, адже без такого акту вона б не існувала. 
Як голова Музичного відділу Кирило Григорович багато до-
помагав мені в адміністративних справах. Вивезти Капелу 
за кордон було непростою річчю в ті часи. Адже різні полі-
тичні та урядові чинники мали на це свої погляди. Що може 
дати Україні Капела за кордоном? Кому це потрібно? Це ж 

даремна трата грошей. До речі, так дивився на це питання 
і М. Грушевський, голова тодішньої Української Держави,  
а за ним і багато інших урядовців. І були вони не лише про-
ти подорожі, але й проти особи диригента, який у Києві не 
мав великого авторитету серед українців. Грушевський мені 
говорив прямо: "Кого ви везете показувати за кордоном?"... 
Кілька разів я пропонував Кирилові Григоровичу їхати разом 
з Капелою: його участь у подорожі я вважав дуже потрібною 
(дальші події в житті Капели це підтвердили), але компози-
тор не міг залишити родину в тяжкі часи. Зворушливо про-
щались ми, не знаючи, що вже ніколи не побачимося. Капела 
виїхала до Станіславова.
Та й я її покинув, бо мусив виїздити до Берліна в справах 
фінансових. Взагалі від того часу я мало був з Капелою, бо в 
мене була місія більш прозаїчна: турбуватися про подальшу 
подорож Капели та її фінансування. Обидва мої завдання 
були непростими: в Росії йшла революція, і європейські дер-
жави не дуже хотіли пускати на свої території людей з цієї 
країни, крім того, не кращою була і проблема харчування 
після першої світової війни. І хоча наша Капела не була полі-
тичною організацією, все одно, рухаючись по Західній Євро-
пі, ми зустрічали великі перепони».

Зі спогадів адміністратора Капели Олекси Приходька

Олекса Приходько:  
«Закінчувався кам’янецький 
період в історії Капели –  
тут вона постала як нова  
музична інституція»
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«Нарешті ми виїхали. Не знаю що було б з нами в подорожі, 
якби нам не пощастило: в нашому потязі їхав якийсь баши- 
бузук  – отаман, чи вірменин, чи грузин  – не знаю, з своєю 
бандою. Оказалось, що він знав з військової служби Мико-
лу Чехівського. Він дуже зрадів, що бачить у нас його брата  
і взяв хор під свою опіку. Він віз з собою багато різного збіж-
жя, корів, телят, коней, табаку, цукру, борошна, крупи і т. д. 
Все безумовно награбоване. Із своїх запасів він продав нам 
по низькій ціні 50 пудів цукру, крупи і др., що нам потім дуже 
пригодилось в Чехії.

В дорозі машиніст раптом почав викидати з паротягу дрова, 
начебто "навмисно". Наш башибузук мало не застрілив його, 
а потім посадив коло нього двох кавказців з револьверами  
і під такою охороною ми доїхали до Гусятина.
Тут нас чекала нова несподіванка: нас не пускають до Гали-
чини. Послали ми до галицького секретаряту телеграму,  – 
відповіді жадної. Стояли три дні, поки я не вислав телеграму 
Петлюрі. Відповідь була: "Негайно пропустити". 
Треба сказати, що тут же на другій колії, але вже в Галичині 
у вагонах сиділи наші панове міністри і між ними наш капе-
лянський міністер Огієнко. Усі вони знали нашу справу і по-
ложення, але ніхто з них пальцем не ворохнув, щоб помогти 
нам. Коли не помогти, то хоч би поцікавитись, як ми існуємо 
у вагонах.
А існування було не дуже приємне: в холоді, без хліба, без 
гарячої страви. Вагон стояв нагорі і його ледве не перекидав 
вітер».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Стояли три дні, поки я  
не вислав телеграму Петлюрі.  
Відповідь була:  
"Негайно пропустити"»

Симон Петлюра:  
«Наказую негайно пропустити 
Українську Капелу і на далі  
не чинити їй перешкод» «На підставі телеграфного наказу  

Головного Отамана... Капела в кількості 74 чоловіка 
перепускається до м. Станіславова для слідування  
за кордон до Західньої Європи»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 9Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 7

Перепустка, видана Капелі т. в. о. військового міністра УНР для 
проїзду до Станіславова, 29 березня 1919 року:
«На підставі телеграфного наказу Головного Отамана Українських 
Республіканських Військ С. В. Петлюри від 28 березня 1919  р.  
ч 419/1292, на імя коменданта ст. Гусятин Галицький і Головного 
Дирігента Української Республіканської Капели Олександра Ко-
шиця, Українська Республіканська Капела в кількості 74 чоловіка 
перепускається до м. Станіславова для слідування за кордон до 
Західної Европи для концертової подорожі, що підписом та при-
кладенням печатки команди двірця Гусятин посвідчується.

Т. в. о. Військового Міністра, Отаман Теменко».

Копія телеграми Симона Петлюри до Коменданта станції Гуся-
тин Галицький з наказом безперешкодно пропустити Капелу,  
28 березня 1919 року:
«З Коросощатина Ч 419 Гусятин Галицький Комендант копія Реген-
ту Капели Кошицю. Наказую негайно пропустити Українську Ка-
пелу яка їде за кордон і на далі в переїзді не чинити їй перешкод. 
28 березня 1919 року Ч1292. Головний Отаман Петлюра.

З орігіналом згідно: Комендант Станції Гусятин Галицький».
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Доклад голови музичного відділу Кирила Стеценка Головно- 
управляючому у справах мистецтв та національної культури УНР, 
26 березня 1919 року: 
«Музичний Відділ має честь довести до Вашого відома, що «Укра-
їнська Республіканська Капела», організована Музичним Відді-
лом згідно закона з 24 січня 1919 року, від’їхала 24-го цього березня 
за кордон для артистичної подорожі по Західній Европі. В своєму 
складі Капела має 80 чоловік артистів-співаків (20 душ має бути 
добрано в Галичині), канцелярію з 7 чоловік (адміністратор, завіду- 
ючий господарством, діловод, канцелярист І рангу, машиністка  
і 2 курьери) і Дірекцію з 5 чоловік (Головний Диригент, Помішник 
Диригента, 2 професори співів, акомпаніатор). 
Музичним Відділом і Дірекцією Капели вжиті були всі заходи, 
щоб Капела одержала всі асігновки на закордонну подорож і щоб 
подорож ця відбулась в можливих і сприятливих обставинах. Ка-
пела крім того має свого імпресаріо, який їде вперед по наміче-
ному маршруту і впорядковує все потрібне для виступів Капели.

Музичний Відділ для цієї подорожі 
Капели приготував кілька статей про 
українську музику в перекладах на 
французьку та німецьку мови, які ма-
ють бути вміщені в газетах тих міст  
і сторін, де Капела виступатиме з кон-
цертами, а також лібрето, програми 
концертів Капели. Музичним Відді-
лом, крім того, із складу членів Капе-
ли організовані агітаційні гуртки, завданням котрих є скрізь при 
всякій нагоді, розповідати за кордоном про Україну чи письменно 
чи словом і тим допомагати нашим Державним інтересам, утво-
рюючи про Україну прихильну для нас громадську думку.
Музичний Відділ вихлопотав від Міністерства Закордонних 
Справ листи і накази до наших місій і посольств за кордоном, аби 
вони допомогали всіма залежними від них способами Капелі. Всі 
члени Капели володіють більш менш практично французькою мо-
вою, для чого на протязі місяця щоденно їм читались лекції фран-
цузької мови в Камянці; 10 душ (з вищою освітою) з членів Капе-
ли володіють французькою мовою цілком досконало. Німецьку 
мову знає майже половина членів Капели (українці  – галичани).  
З Капелою їде двоє перекладчиків-фаховців.
Музичним Відділом виданий Капелі наказ, аби Дирекція її завела 
для архиву Музичного Відділу всі рецензії, афіші, програми, статті 
про Капелу і Українську музику, які будуть вміщені в закордонній 
пресі.
За час закордонної подорожі Української Республіканської Капе-
ли, Музичний Відділ ставить своїм завданням розробити згідно з 
статутом Капели плян і характер діяльності Капели, як постійної 
культурної організації на Вкраїні».

ЦДАВО України. Ф. 3689. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 3

«Капела має честь просити Департамент Чужоземних 
Зносин Міністерства закордонних справ виконати 
свою місію – репрезентації в Парижі і інших місцях 
Європи Української Музичної Культури»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 163

Лист дирекції Капели до МЗС УНР з проханням про дипломатич-
не сприяння закордонному турне хору, 16 березня 1919 року:
«На підставі закону від 24-го січня 1919 р., ухваленого Радою 
Народніх Міністрів і затвердженого Директорією Української 
Народної Республіки «Українська Республіканська Капела» в об-
ставинах сучасного менту, командірується на два місяці за кордон –  
в Париж і инші місця Европи для репрезентації там Української 
Музичної Культури (з пояснюючої записки до закону від 24 січня 
1919 р.).
На підставі зазначеного закону, Українська Республіканська  
Капела, виїзжаючи в подорож якнайскоріше, має честь просити  
Департамент Чужоземних Зносин Міністерства Закордонних 
Справ допомогти Капелі виконати свою місію, досить трудну при 
сучасних політичних обставинах, давши Капелі відповідні реко-
мендаційні листи і посвідчення, а саме до українських місій і по-
сольств у Відні, Швейцарії, Італії, Франції, Англії і Америці, відно-
шення до Уряду Галичини, а також перепуск через кордон.
При цьому Дирекція Капели повідомляє, що на чолі Капели стоїть 
Головний Дірігент Олександер Антонович Кошиць і Адміністратор 
Капели Олекса Кіндратович Приходько».

Кирило Стеценко:  
«Капела від'їхала 24 березня 
за кордон – розповідати про 
Україну»
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ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 3 Æ

«МЗС УНР має честь просити державний секретаріат 
ЗУНР допомогти Капелі виконати велику місію»

Лист за підписом в. о. міністра закордонних справ Олександра 
Карпинського до державного секретаріату ЗУНР з проханням про 
дозвіл на перебування Капели на території ЗУНР та сприяння в її 
виїзді за кордон, 23 березня 1919 року:

«До Державного Секретаріату Західньої Української Народньої 
Республіки.

Міністерство Закордонних Справ Української Народньої Рес-
публіки посвідчуючи, що Українська Республіканська Капела в 
кількості 110 душ на чолі з Головним Дірігентом Олександром 
Кошицем і Адміністратором Олексою Приходько командірується 
до Західньої Европи для репрезентації там Української музичної 
культури, має честь просити Державний Секретаріат Західньої 
Української Народньої Республіки дозволити переїзд і перебуван-
ня Капели на території Західньої Української Республіки, а також 
допомогти Капелі виїхати за кордон виконати велику місію дору-
чену сій культурній організації». 

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 1 Æ

«До відома всіх Посольств  
та Дипльоматичних місій УНР –  
Міністерство закордонних справ  
просить допомогати Капелі»

Лист за підписом в.о. міністра закордонних справ Олександра 
Карпинського до українських представництв за кордоном з про-
ханням про дипломатичне сприяння Капелі, 23 березня 1919 року:

«До всіх Посольств та Дипльоматичних  
Місій Української Народньої Республіки.

Головним Управліннем Мистецтв та Національної Культури  
Міністерства Народньої Освіти командірується за кордон для  
ознайомлення з українською пісньою, Українська Республікансь-
ка Капела, що складається з 110 осіб, на чолі якої стоять Головний 
Дірігент Олександер Кошиць, та Адміністратор Олекса Приходько.
Подаючи вищезазначене до відома всіх Посольств та Дипльома-
тичних Місій Української Народньої Республіки, Міністерство  
Закордонних Справ просить допомагати цій Капелі в разі потреби».

В. о. міністра закордонних справ УНР 
Олександр Карпинський.
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Життя наше в Станіславові було дуже добре. Громадянство 
відносилось до нас надзвичайно гарно. Воно чудово пізна-
ло зразу, яку пропагандивну ролю може відограти в Европі 
Капеля і прямо носило нас на руках. Бенкетам, прийняттям 
та промовам не було кінця! Браталися з нами, і навіть після 
одного концерту для війська, де було багато промов на нашу 
честь, нас закидали квітами і провели перед нами з парадою 
якусь військову частину».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«Життя наше в Станіславові було дуже добре»

«Як я не шанував Галичан, але в однім мусів признати нашу 
перевагу: хоровий спів у нас на Наддніпрянщині стояв 
незрівняно вище. Мені хотілося, щоб Галичане навчили-
ся від нас хорової техніки, а головне нюансіровки, чим так 
славляться наші хори і наші дирігенти. Серед членів ста-
ниславівського "Бояна" я все вихвалював наші пісні, наші 
хори і наших дирігентів, в першу чергу Кошиця, так що  

Станиславівці хотіли вже як найскорше побачити й почути 
наших співаків. Ми готовилися заздалегідь до приїзду Ка-
пелі, але вона по нашому звичаю приїхала, не попередивши 
нікого, впала як сніг на голову.
Треба було бачити, як старалися Станиславівці, щоб достой-
но приняти своїх наддніпрянських братів, які приїзджали 
ще з одною вже не так "урядовою", як культурною місією!  
Я досить знаю українську і спеціяльно галицьку гостинність, 
але тоді я був понад усе зворушений щирістю і гостинністю 
Станиславівців. Місто було переповнене. Розмістити коло 
сотні людей, що приїзджали нараз, коштувало неімовірних 
трудностей, але кілька членів "Бояна" зробили, здавалося, не-
можливе: за один день розміщено було всіх. Самопожертва 
господарів була справді зворушуюча. Декотрі віддавали свої 
ліжка для гостей, а самі спали на підлозі!»

Зі спогадів відомого українського діяча, співака Капели  
Віктора Андрієвського «З минулого. Том ІІ.  

Від Гетьмана до Директорії». Берлін, 1921–1923 рр.

Олександр Кошиць:  
«Нарешті рушили до  
Станіславова – громадянство 
взялось розмістити нас  
по приватних помешканнях»

«Нарешті рушили до Станіславова. Брати С. й Ів. Трухлі, які 
були уже там з скарбницею, на нашу телеграму відповіли, що 
місто забите людьми, але громадянство взялось розмістити 
нас по приватних помешканнях. Приїздимо. Розібрали нас 
і віднеслись до нас дуже щиро й уважливо. Я попав спершу 
до якогось адвоката-жида. Він прямо замучив мене своєю 
гостинністю. Потім забрав мене до себе кооператор Філіпо-
вич. Він жив теж у жидів, дуже милих і добрих людей. Там я 
почував себе чудово. 
Почались співанки у бурсі. Поступнево хор почав наладжува-
тись, і була надія, що мої й Платонідині труди не пропадуть 
марно. Було проголошено два концерти...

Віктор Андрієвський:  
«Декотрі віддавали свої ліжка 
для гостей, а самі спали на 
підлозі!»

Будинок товариства ім. Стефана Монюшка у Станіславові (нині Івано-Франківська  
обласна філармонія), в якому 11, 14, 15 квітня 1919 року відбулися прем’єрні  
концерти Української Республіканської Капели.

Å Фрагмент списку станіславівських родин, що зголосились взяти до себе на  
тимчасове проживання співаків Української Республіканської Капели. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 5

«Список осіб, що могли би дати притулок членам 
Української державної співочої капелі»



УКРАЇНСЬК А НАРОДНА РЕСПУБЛІК А: «Я співаю, отже я існую» 59

«Окуляри у Швеця потіють  
і він їх нарешті здіймає,  
щоб витерти грубі сльози,  
що котяться йому по щоках»

«На першім концерті нашої Капелі (11 квітня) появився вже й 
член Директорії Швець, для котрого Капеля за два дні по тому 
урядила спеціяльний закритий концерт. Він прийшов у супро-
воді бувшого прем’єр-міністра В. Чеховського, котрий також 
недавно прибув до нас по своїй невдалій спробі в Камянці 
скинути Директорію. Дивна дружба двох, здавалося б, не-
примиримих противників: сиділи собі любенько рядочком, 
розмовляли між собою і слухали, поки ми співали для них 
наш репертуар.

Мені було цікаво, яке враження зробить спів на наших пра-
вителів? На холоднім обличу Чеховського годі було щось по-
мітити, а на широкім добродушнім обличу Швеця чим далі, 
то все більше відбивається хвилювання. От ми співаємо кант 
"Про страшний суд". Дивлюся, окуляри у Швеця потіють  
і він їх нарешті здіймає, щоб витерти грубі сльози, що 
котяться йому по щоках. Десь, видно, згадав рідне село, по-
гідний літній день, а під церквою сліпого лірника, що оточе-
ний уважною авдиторією дівчат, побожних бабусь і старень-
ких дідів, виспівує під плачучий супровід свого інструменту 
сумні слова канта: 

"Ой когда конець світа іскончається,  
Ой тогда страшний суд приближається"... 

Згадав, як плакала реля й бабусі і сам співець, і мимохіть ви-
ступили сльози й у нього самого, того "твердого" і мудрого 
політика, що не знати задля кого і задля чого "пожертвував" 
тими самими побожними бабусями і дідами й дівчатами,  
і бідним сліпим лірником!.. Ех, як би то наш народ і прави-
телі наші замість великого серця та мали хоч трохи більший 
розум!..»

Зі спогадів співака Капели Віктора Андрієвського

Ç Фрагмент рецензії на перший концерт Капели у станіславівській газеті  
«Република», 13 квітня 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 55

Член Директорії УНР Федір Швець

Програмка та репертуар української прем’єри у Станіславові (Театр ім. С. Монюшка). 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 162, 149 Æ
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«14 квітня 1919 року (понеділок). У садку будинку, де містить-
ся "Дніпросоюз", зійшлася вчора вся капеля, щоб зфотографу-
ватися. Наші дівчата в чудових убраннях з галицького села 
Радчі виглядали як розцвілі маки з переплетеним хрещатим 
барвінком, а чоловіки – як достигаючі соняшники.
Сьогодні другий концерт у Станиславові, який  – як і пер-
ший – мав величезний успіх. Заля аж дрижала від оплесків. 
Після концерту нас усіх запрошено на товариську вечерю, яка 
стала тріюмфом для О. А. Кошиця. Я не забуду того моменту, 
коли всі присутні  – як "капеляни", так і галичани  – встали, 

підняли чарки і з піснею "Ми гайдамаки" пішли до Олек-
сандра Антоновича "цокатися". Це виглядало, як паломни-
цтво пошани до великого українського мистця нашого часу.  
А він, схвильований, виголосив чудову промову у відповідь 
на вітальні виступи станиславівців. Його носили на руках, 
що довело святочний настрій до найвищого ступеня. Так гуч-
но закінчилася товариська вечеря братів-галичан з наддні-
прянцями-капелянами».

Зі спогадів співака Капели Кирила Миколайчука

Ç Українська Республіканська Капела у Станіславові, 14 квітня 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 8

«Дівчата як розцвілі маки,  
а чоловіки – як достигаючі соняшники»
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З рецензії на другий концерт Капели станіславівської газети  
«Република», 16 квітня 1919 року:
«Дня 14-го с.м. відбувся другий концерт Української Републиканської 
Капели під орудою д. Олександра Кошиця. Саля театру Монюшка, де 
відбувався концерт, і сим разом була переповнена по береги.
...Кожда річ під орудою д. Кошиця обертається в правдиву музикаль-
ну дію, маленьку оперу. Слухаючи, ніби бачиш як св. Варвара утікає 
попід гору, як смок хапає свої жертви, як у його з рота огонь паше,  
з очей іскри скачуть, як св. Юрій убиває лютеє зміїще, чуєш, як розмов-
ляє грішна душа з Ангелом, перед твоїм мисленим зором малюється 
картина Страшного Суду, виспівана в канті, як свекруха і свекор гудуть 
на невістку, а вона бідна, спрацьована хотілаб заснути і т. д. і т. д.».

«Кожда річ під орудою д. Кошиця обертається  
в правдиву музикальну дію, маленьку оперу»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 55 Æ
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Леонтій Безручко:  
«Схотілось людям побавитись 
у якийсь сурогат параду в той 
час, як на Великій Україні й під 
Львовом відбувались кріваві 
військові події!»

«Перший виступ Капелі припадає на 11 квітня (п'ятниця) в тім 
же Станиславові. Концерт пройшов з надзвичайним успіхом: 
капеляне додержували хорової дисципліни, це впливало на 
настрій дирігента Ол. Кошиця, який в свою чергу передавав 
свій настрій капелянам  – а ця обопільна гармонія є голов-
ною запорукою художнього виконання тої чи иншої річі. На 
цім першім концерті, між иншим, був присутній швайцар-
ський посол, який в розмові з нашою перекладачицею п-ію  
Ватич-Кирчовою сказав, що праця й ідея Капелі є одним з 
найкращих засобів боротьби за національне визволення. 
Другий концерт (14.IV), що відбувся на користь раненим ко-
закам, залишив по собі таке ж сильне вражіння, як і перший. 

Від місцевого співочого т-ва "Боян" був піднесений лавровий 
вінець з надписом: "Славному композитору й диригентовій 
Кошицеві від т-ва "Боян". По концерті козаки почесним похо-
дом продефілювали перед капелою, яка вітала славне січове 
стрілецтво. Звичайно, що не всім капелянам була ця цере-
монія по душі: якось ображалось почуття правдивої демо-
кратичности. Схотілось людям побавитись у якийсь сурогат 
параду в той час, як на Великій Україні й під Львовом відбу-
вались кріваві військові події!»

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

«15. IV. 1919. Крім тих двох концертів дала Капела ще концерт 
для козаків 15.IV. ранком о 11-й в салі "Монюшка" в цивільних 
костюмах. Програму відчитував дір. Кошиць і давав пояснен-
ня до пісень. Вояки з одушевленням і усміхом на устах слуха-
ли рідної пісні. По скінченню концерту залунав з одної льожі 
голос отамана Пилькевича, який приїхав того дня до Ста-
ниславова і випадково довідався про концерт. Його патріо-
тична промова до козаків зробила на всіх сильне вражіння. 
Потім іменем козаків говорив їх командант Рожанковський, 
який дорівнював нас до української армії, що оружєм пісні 
їде здобувати кращу долю Україні. Він дякував нам іменем 
козаків і бажав як найкращих успіхів в нашій подорожі за 
кордоном. Від Капелі відповів дір. Кошиць підносячи заслуги 
галицького війська і галицької інтелігенції, яка так розумно 
веде свій нарід.
Коли ми вийшли з концертової салі  – Стрільці переходили 
церемоніальним маршом сальотуючи перед нами і віддаю-
чи тим найбільшу військову честь. Підчас того музика грала 
марш. Ми зворушені дякували окликами "слава"».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Софія Колодіївна:  
«Коли ми вийшли  
з концертової салі –  
Стрільці переходили  
церемоніальним маршом  
сальотуючи перед нами  
і віддаючи тим найбільшу  
військову честь»

Вояки Української Галицької Армії.
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З відгуку на третій концерт Капели станіславівської газети  
«Република», 18 квітня 1919 року:
«Дня 15-го с. м. о годині 12-тій в полудне улаштувала Републикан-
ська Капела третий з ряду концерт в Станиславові. Був се концерт, 
призначений для ранених борців за волю України і залоги міста.
Концерт розпочався колядками та щедрівками; перед кождим 
номером давав пояснення пісень д. Кошиць, що за пісню від-
співає хор і звідкіля вона є. Відтак кілька народних пісень, з ко-
трих найбільше подобались "Ой пряду, пряду", "Щедрик", "При-
летів Сокіл", "Прудиус". Концерт закінчився відспіванням "Живи  
Україно".
Після сього привитав Републиканську Капелю і Стрільців отаман 
Пилькевич, підносячи заслуги одних за те, що їдуть в світ пока-
зати нашу культуру, других  – що з оружжям в руці боронять волі  
України. 
У відповідь на се сказав д. Кошиць, що богато перепон зі всіх сто-
рін має Републиканська Капела, та все ж таки не кидають вони рук 
й їдуть щоби проломати перші леди на Заході та розвіяти тумани 
та темні мряки, якими оповили нас наші вороги. При кінці тієї 
промови піднесла Капела оклик "Слава" в честь Стрільців.
Опісля промовив окружний командант от. Рожанковський...  
Після концерта відбулася перед отам. Рожанковським і Републи-
канською Капелею святочна дефіляда».

Отаман Рожанковський:  
«Бачимо у Вашій Капелі  
схожість організації з нашою 
військовою. Хай счудується 
світ, хай розвеселиться рідна 
Україна у сім'ї вольних  
культурних народів»

Промова окружного коменданта Станіславова отамана Теодора 
Рожанковського під час концерту Капели для військових, надру-
кована в газеті «Република», 18 квітня 1919 року:
«Високодостойні і Дорогі Сестри і Браття! Позвольте мені від ко-
заків станиславівського гарнізону зложити Вам щиру подяку за 
сей духовий пир, який ми зараз чули, за сей високий підем духа, 
який викликала Ваша пречудна пісня в грудях нашого молодого 
війська!
Ми вдячні Вам не лише тому, що так любимо нашу пісню і радо 
самі співаєм, а найпаче тому, що бачимо у Вашій Капелі схожість 
організації з нашою військовою. Сеж на естраді сотня людей, ар-
мія піла, слухняна, свідома, одушевлена, а попереду її славний 
отаман! 

Але не лиш організація, а і ціль у нас однакова. Ви наше славне 
військо, що не для забави, не для вжиття йдете в світ, а тяжким 
трудом йдете на підбій в чужину, рідній Україні долю добувати. 
Хай почують нашу пісню, нашу мову, хай спаде їм блахман з очей, 
заснований ворогами, хай знають, що ми не дикарі, а культурний 
народ, що варт своєї волі і свободи! 
Тож ідіть, Дорогі Сестри і Браття, за гомоном сеї пісні в щасливу 
путь до повної побіди! Підніміть і високо несіть ту червону калину, 
хай счудується світ, хай розвеселиться рідна Україна у сім'ї воль-
них культурних народів – а ми, козаки, тут дома піднімемо її теж, 
грудьми нашими заступимо перед всяким ворогом, а як будете 
вертати, приймем Вас як слід достойно у вольній і щасливій вели-
кій Україні».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 55

«Привитав Републиканську 
Капелю і Стрільців отаман 
Пилькевич, підносячи заслуги 
одних за те, що їдуть в світ  
показати нашу культуру,  
других – що з оружжям в руці 
боронять волю України»
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«Приїхали до Стрия у Страсну Середу. Нас повідомили, що 
тутешнє громадянство хоче нас привітати з приїздом, із Ве-
ликодніми святами, та влаштовує для нас обід на перший 
день свят. Перед празником завітав до мене композитор і ди-
ригент о. Остап Нижанківський і просив до себе на перший 
день свят 21-го квітня. Я знав його з обличчя раніше, бо бачив 
колись на ювілею Лисенка, але познайомились ми тільки те-
пер. Він мене очарував.
На перший день свят ми співали літургію у військовій цер-
кві десь за містом. Пам’ятаю, що церква була в українському 
стилі. Співати слов’янський текст з українською вимовою 
було трохи незвично, бо в Україні в церквах співали з росій-
ською вимовою. Взагалі треба сказати, що наша зросійщена 

слов’янщина дуже трудно дається до української вимови, бо 
ще не просіяна через філологічне решето. А коли її вимов-
ляти по рецепті наших вчорашніх українців, то вийде казна 
що...
Стрийське громадянство улаштувало нам чудове прийняття 
в якомусь великому ресторані. Було гарно, з помпою і дуже 
щиро. Говорили масу промов.
Увечері я з Тучапським та деякими капелянами поїхали до 
Нижанківського. Там ми провели час надзвичайно гарно. 
Його син, талановитий піяніст з своїм товаришем Р. Придат-
кевичем-скрипаком грали нам багато гарного».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Приїхали до Стрия у Страсну 
Середу»

Кирило Миколайчук:  
«Тут схопила нас  
"тепла компанія",  
і нам довелося ще випити»

ÇПротокол засідання Ради Капели від 21 квітня 1919 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 12

«Стрийське громадянство влаштувало нам розговини в ши-
карному ресторані. До того часу ми встигли розговітися в 
готелі, тому під час обіду довелося більше слухати промов, 
ніж їсти. Похоже було на те, що все добре закінчиться, але 
вийшло трохи інакше. Лихий казав Кузьмиші забагнути по-
знайомитися з скрипачкою – солісткою тутешньої оркестри.
А тому, що ми вже вийшли, щоб піти додому, знову поверну-
лися в ресторан: тут схопила нас "тепла компанія", і нам дове-
лося ще випити. Коли ж "треба" було вже йти, виявилося, що 
чорта два підеш – ноги заштрайкували. Тоді нас повезли до-
дому. Але на цьому біда не закінчилася. Я до вечора й усю ніч 
слабував; приходили якісь дівчата, робили якісь примочки, 
але це все мені неначе снилося. Це мене так схвилювало, що 
я розплакався. Це були сльози наболілої душі, сльози туги за 
рідними, сльози одірваности. Тільки під ранок я заснув тяж-
ким, гнітючим сном з серцевим болем».

Зі спогадів співака Капели Кирила Миколайчука

«Про поводження деяких членів Капели  
на перший день Св. Пасхи: були нетверезі  
в публичних льокалях»

Будинок товариства «Сокіл» у Стрию  
(сьогодні міський Будинок культури),  

де відбулися концерти  
Української Республіканської Капели 

22, 23 квітня 1919 року.
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 84. Арк. 8

Олександр Кошиць: «Дирекція Капели має за честь 
просити про відкомандіруваннє піаніста-віртуоза 
Нестора Ніжанківського»
З листа диригента Капели Олександра Кошиця до командування  
ІІІ-го Галицького Корпуса з проханням відрядити до складу Капе-
ли піаніста Нестора Нижанківського, 22 квітня 1919 року (Стрий):
«Опираючись на резолюції Пана Головного Отамана Українських 
Республіканських Військ на прохання Дирекції Капели від 8-го 
березня 1919 року ч. 151 що до звільнення 34 співаків Капели від 
виконання військових обов’язків такого змісту: "Згоден. Головний 
Отаман Петлюра. 10/ІІІ 1919 р", а також маючи на увазі й те, що  
і всі геньші військові інстітуції, до яких в цій справі зверталась 
Дирекція Капели, вони вважаючи на високе завдання Капели 
що до зазнайомлення Західньої Європи з українською культурою 
і музикою, кожний раз вдовольняли такі прохання Капели й від-
командіровували з військових частин потрібні їй артистичні сили 
на ввесь час подорожі Капели за кордон  – Дирекція Української 
Республіканської Капели має за честь просити також і про ласка-
ве відкомандіруваннє до Капели строком від цього числа на два  
місяці піаніста-віртуоза Нестора Ніжанківського, четаря, дуже  
необхідного для Капели яко акомпаніатора».

«Запросив Остап Ніжанковський деяких членів  
Капели до себе. Син його Нестор піяніст і композитор 
грав свої композиції»
«Стрий, 20.IV. 1919. В неділю (Великдень) співали деякі члени 
Капели Літургію в церкві. О 12-й в полудне заходом управи 
м. Стрия відбулося свяченя для Капели в реставрації Розен-
берга. Були присутні радники міста, композитор і голова 
"стрийського Бояна" свящ. Остап Нижанківський, його син 
Нестор, скрипак Придаткевич, дірігент Львівського Бояна  
і "Бандуриста" П. Артимович, громадські діячі і пр. Про-
мовляли Остап Ніжанківський і багато инших. Ми співали  
"Заповіт" і "Ще не вмерла". Обід скінчився о 3-й попол. Деякі 
члени Капели за багато випили і поводилися як переказу-
ють – недостойно. 
Крім того запросив Остап Ніжанковський того самого дня 
деяких членів Капели до себе. Син його Нестор піяніст і ком-
позитор грав свої композиції, молодий віртуоз Придаткевич 
на скрипці, наша альтистка Антонович співала. О. Ніжан-
ковський вітав в присутніх гостях Капелу, а Кошиць підно-
сив культуру і европейську освіченість Галичан, від яких нам 
Наддніпрянцям треба багато вчитись. На це відповів Нестор 
Ніжанковський, що даремно дір. Кошиць принижає заслуги 
наддніпрянських композиторів – і віддав належну честь Ли-
сенкові, Стеценкові, Кошицю і крім того захоплювався но-
вим Леонтовичем.
Стрий, 22.IV.1919. Перший концерт в салі "Сокола" для вій-
ськових. Саля була переповнена. Зустрічали нас дуже те-
пло, а присутньому К. Стеценкові при його піснях "Ой на  

горонці" і "Сон" публика і хористи зробили овацію. По кон-
церті була товариська вечеря членів Ради з О. Ніжанков-
ським, при якій він висловлював критичні уваги до виконан-
ня Капелею репертуару.
Стрий, 23.IV.1919. Другий концерт для цивільної публики 
пройшов з звичайним успіхом.
Стрий, 24.IV.1919. О 11-й ранку виїхала Капела зі Стрия». 

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Ç Отець Остап Нижанківський з дружиною Галиною, старшим сином Нестором 
(ліворуч) і молодшим сином Богданом. Фото часів Першої світової війни.

Ç Команда ІІІ Корпусу УГА в Стрию. Січень 1919 року.
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«Список рахунків Капелі з Камянця  
до кордону з Чехією: 
– 72 грн. заплачено за кіло цукерок (для голосу)
– 46 грн. витрачено на грім на концерт  
в Станіславові
– 3 грн. заплачено за перья для канцелярії»

«Список рахунків на витрачені гроші по господарським справам 
в гривнях з моменту виїзду Капелі з Камянця-Под. до кордону з 
Чехією» – фрагмент фінансової звітності Української Республікан-
ської Капели, що демонструє скрупульозність документування  

господарських витрат хору, як урядової інституції УНР. Подібна 
документація з деталізацією грошових витрат провадилась за 
кожний звітний період європейського турне Капели.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 82. Арк. 114, 114 зв. 
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«До Пана Головного Отамана –  
надсилаємо 5 примірників газет зі статтями про Капелу»

Ç Лист Капели до Симона Петлюри з пресовим звітом, 14 квітня 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 228

Упродовж свого турне адміністрація Капели звітує перед 
урядом УНР надісланими відгуками преси на свої концер-
ти. Згідно з протоколом засідання Ради Капели від 3 квітня 
1919 року примірники газет з рецензіями на українські ви-
ступи за кордоном мали надходити: 
■■ Симону Петлюрі (1 примірник)
■■ Директорії УНР (1 примірник) 
■■ Міністерству Закордонних справ, відділ преси  
(1 примірник)
■■ Головному Управлінню Преси (1 примірник)
■■ Головному Управлінню мистецтв та національної культури 
(1 примірник)
■■ Архіву Капели (2 примірники)
■■ Національній бібліотеці (2 примірники)
■■ Головному Диригенту (1 примірник).

Микита Шаповал:  
«Забудьте піснею своєю  
розжалоблювати  
ситу Антанту – політики ви 
ніякої цим не зробите» 

Зі статті «На увагу Українській  
Капелі» українського публіциста і 
політика, нещодавнього міністра 
земельних справ УНР Микити 
Шаповала в газеті «Нове Життя»,  
12 квітня 1919 року:
«Про те, що ми любимо співати, Європа вже знає. Ми думаємо, що 
завжди і лише співати – прикмета дурного тону. Отже тільки укра-
їнська голова може додуматись до того щоб підчас стрілянини  

на фронтах, коли ллється кров за свободу України,  – займатися 
етнографічними студіями та співами. Невже ви не наспівались 
за 300 літ рабства? Невже й тепер, замість організації життя, ви 
будете прославляти "горлицю", "бурлаків", "хвилі", кантати, ко-
лядки, щедрівки?.. 
Українська Республіканська Капеля прекрасна річ, але для чого 
вона їде за кордон? Яку політику має робити піснями і перед 
ким? Щоб буржуазія Відня, Праги, Парижу, Льондону розвалив-
шись в кріслах, хлопала вухами, слухачи пісню залитої кровю 
України? А чи не почепили б ви арфи ваші на верби та не попла-
кали б краще на ріках вавилонських?..
Забудьте піснею своєю розжалоблювати ситу Антанту – політики 
ви ніякої цим не зробите. Погану хтось вам дав раду, щоб ви їха-
ли співати у Вавилони, де кується наша неволя...
Замість Праги, Парижа і т.д. – по селах, хуторах, на фронт, по шпи-
талях. Коли не маєте иншої роботи – то співайте, але у себе дома...»

Ç Фрагмент протоколу засідання Ради Капели, 3 квітня 1919 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 51 зв.



Чехословаччина 
Австрія 
Швейцарія 
Франція 
Бельгія 
Нідерланди 
Велика Британія 
Німеччина
Польща 
Іспанія 

«Мої всі симпатії  
на боці вашого народу,  
я знаю як тяжко  
він здобуває собі волю»

Королева Бельгії Єлизавета

«Жодна пропаганда не може 
бути ефективнішою  
для визнання української нації»

Професор Сорбонни  
Шарль Сейньобос



«Подбайте про те, щоб Українська Республіканська Капела могла приїхати до Парижа 
для демонстрування багатств української музично-пісенної творчости. В Чехії ця Ка-
пела творила фурор і багатьох москвофілів перетворила в українців. Я певен, що Європа 
не має чогось подібного. Можливо, що перебування Капели в Парижі улегшить і прочи-
стить атмосферу упередження»

Голова Директорії, Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра  
в листі до Голови української делегації  

на Паризькій мирній конференції Михайла Тишкевича,  
30 вересня 1919 року

ЄВРОПА: 1919–1922
3,5 роки
10 країн
45 міст
207 концертів
600 публікацій в пресі
74 концертні зали



1 ТРАВНЯ – 18 ЛИПНЯ 1919 РОКУ:

 
8 СЕРПНЯ – 15 ЖОВТНЯ 1920 РОКУ:

ПОНАД 30 КОНЦЕРТІВ:  
 
 
 
 

ПОНАД 130 РЕЦЕНЗІЙ:

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА:

«Українці прийшли і перемогли»

Прага, Пільзно, Брно, Простейов, Оломоуць, Хрудім, Турнов,  
Млада-Болеслав, Їчін

Турнов, Нова-Пака, Горіце, Німецьке Яблонне

Obecní dům, Národní divadlo, Rudolfinum (Praha), Měšťanská beseda 
(Plzeň), Besední dům (Brno), Městské divadlo (Prostějov), Národní 
dům (Olomouc ), Průmyslové muzeum (Chrudim), Dvorana Sokolovny 
Turnovske (Turnov), Mestské divadlo (Mladá Boleslav), Sokol (Jičín), 
Dvorana Sokolovny (Nová Paka), Koruna (Hořice), Schützenhaus 
(Jablonné v Podještědí)

Právo lidu, Národní listy, Lidové noviny, Tribuna, Venkov, Demokracie, 
Pondělník, Reforma, Union, Praha, Národní politika, Smetana, 
Hudební Revue, Československý denník, Našinec, Večer, Obèanské 
noviny, Moravská orlice, Český Deník, Prostejovsky rozhled, Svoboda, 
Pozor, Hlas lidu, Pokrok, Hlasy z Hané,Chrudimský kraj, Východ, 
Rovnost, Svoboda, Národní demokracie, Dalibor, České slovo, Věstník 
pěvecký a hudební, Zábavné listy, Česká stráž, Mladoboleslavské listy, 
Ženský svět, Královédvorské listy, Hlasy Pojizerské, Stráž pod Zvičinou,  
Hlas našeho venkova, Socialistická budoucnost, Голос Табора

«Тяжко руці писати критику, коли серце співає хвалу. Укра-
їнці прийшли і перемогли. На жаль, занадто довго ми про 
них не знали і тяжко кривдили, коли несвідомо і без інфор-
мацій з’єднували їх проти волі в одне ціле з народом росій-
ським. Саме наше бажання "великої і неподільної Росії" є 
слабим аргументом проти природи, проти волі і почуттів ці-
лого українського народу, для якого самостійність, так само 
як і для нас, є всим. Українці відрізняються від росіян, і я ска-
зав би, що з усіх слов’ян вони найближчі нам цілою їх вдачею.  
Як і усе інше, самобутньою є їхня пісня, а як її треба співати вони 
нам тепер показали»

Ярослав Кржічка (Jaroslav Křička), музикознавець, диригент хору «Глагол». 
«Hudebni Revue», травень 1919 року

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської Капели у Чехословаччині:  
Národní divadlo (Praha), Besední dům (Brno), Mestské divadlo (Mladá Boleslav).

*

* прапор Чехословаччини до 30 березня 1920 року.
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Приїзд Української Республіканської Капели до Чехословач-
чини супроводжується двома арештами  – в Ужгороді (тоді 
входив до чеських кордонів) й Празі. Спершу чеська влада  
і місцева інтелігенція упереджено ставиться до закордонних 
гостей – дається взнаки російська пропаганда. Та українська 
прем'єра у Празі кардинально змінює настрої. 11 травня 1919 
року в Національному театрі Праги (Národní divadlo) Капела 
під орудою диригента Олександра Кошиця уперше виконує 
славнозвісного «Щедрика» Миколи Леонтовича. Місцева 
газета «Venkov» лаконічно характеризує прихід українців: 
«Veni, Vidi, Vici!»
Свідками європейської прем’єри українського музично-
го бренду стають колишній голова Центральної Ради УНР  
Михайло Грушевський, колишній міністр закордонних 
справ Дмитро Дорошенко, голова української дипломатич-
ної місії у Празі Максим Славінський та інші чільні україн-
ські діячі. З представників чеського громадянства присутні 
професори Празької консерваторії, композитори і музиканти, 
політики і преса.
Видатний історик та музикознавець, професор Карлового 
університету Зденек Неєдли (Zdeněk Nejedlý) резюмує після 
концертів Капели: «Ану, панове модерністи, яким для вияв-
лення своєї нікчемної думки потрібно 20 рядків партитури, 
спробуйте це зробити на 4-х рядках, як це роблять українські 
композитори!» Професор захоплюється українською компо-
зиторською школою і виконавською майстерністю Капели, 
пише першу закордонну книгу про український музичний 
проект («Ukrajinská republikánská kapela», 1920) і зрештою ви-
знає: «Хто полюбив і відчув прекрасні співи Української Рес-
публіканської Капели, не може не полюбити України всією 
душею». 
Окрім нього, українську музичну презентацію вітають про-
фесор Празької консерваторії, музикознавець, диригент 
хору «Глагол» Ярослав Кржічка (Jaroslav Křička); музикозна-
вець, композитор і педагог Джозеф Бартош (Josef Bartoš); 
музикознавець і публіцист Джозеф Гуттер (Josef Hutter);  

провідний органіст, викладач Празької Консерваторії Бедр-
жих Відерман (Bedřich Antonín Wiedermann), котрий часто 
акомпанував на концертах Капели, та багато інших.
Українська культурна місія викликає щирі симпатії і в се-
редовищі чеського політикуму. Концерти Капели відвідує 
донька президента Чехословаччини Аліція Масарикова (Alice 
Masaryková), міністр праці Франтішек Станек (František 
Staněk), секретар Директорії Підкарпатської Русі Яромір  
Нечас (Jaromír Nečas) та інші.
На урядовому рівні Капелу патронує голова дипломатичної 
місії УНР у Празі Максим Славінський, поет і публіцист, 
близький приятель Лесі Українки, з котрою переклав «Книгу 
пісень» Генріха Гейне. 13 червня 1919 року посол Славінський 
влаштовує на честь культурної місії УНР дипломатичний 
прийом за участі понад 150 українських та чеських діячів. 
Присутній на заході міністр праці Франтішек Станек вислов-
лює захоплення українським співом, пропагує солідарність 
між слов’янськими народами. Український дипломат і публі- 
цист Ольґерд Іполит Бочковський передає офіційну ноту з 
подякою від чеського робітництва. 
Ще один прихильник української самостійності, редактор 
часопису «Venkov» Франтішек Обртель (František Obrtel) на 
заходах Капели зазначає: «Ми свого часу страждали – тож не 
можемо не дослухатись до тих, хто страждає й досі». Капела 
стає предметом уваги не лише музикознавчої чи політичної 
преси, але й феміністичних видань. «Ženský svět» друкує роз-
логу статтю про українських співачок та помічницю дири-
гента Платоніду Щуровську.
Упродовж кількарічного європейського турне Українська 
Республіканська Капела гастролює в Чехословаччині дві-
чі й дає понад 30 концертів у Празі та провінції. Професор  
Михайло Грушевський позитивно оцінює зовнішньополі-
тичну культурну ініціативу уряду УНР: «Я не музикант і не 
уявляв собі, що наша пісня може робити таке сильне вражен-
ня на чужинців. Визнаю, що така подорож нашого хору ціл-
ком себе оправдовує».

Афіша прем’єрного концерту Української Республіканської Капе-
ли у Празі, що відбувся 11 травня 1919 року в Національному Театрі 

(Národní divadlo) на користь чехословацького Червоного Хреста. 
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 34
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«Посадили нас в якусь здоровенну кімнату з портретами ав-
стрійських цісарів. Посиділи ми під доглядом з півтори годи-
ни, коли приходить якийсь молоденьких хлюстик і, тріпаю-
чи себе по халяві бичом, починає мов скажений кричати, що 
відправить нас цього ж вечора назад на Сянки... Прийшов  
і чеський генерал. Пішов до жупана, поговорив з ним, на-
решті покликали й нас: мене, Трухлого і Тучапського. Ми 
застали в жупана доктора Досталя (помічник жупана), який 
був, як виявилось, ініціатором нашого арешту і завзятим  
москвофілом-україножером. Був також там генерал і той 
хлюстик з бичом (це був начальник поліції). Розпочались де-
бати на тему, чи мали ми право їхати до Чехії з візою, яку нам 
дав у Станіславові чеський консул Поллак... Далі перейшли 
на загальну українську справу. Досталь і жупан з вершини 
російський "єдинонедєлімських" ідей читали нам лекцію 
про Пушкіна, Гоголя, Толстого і велику та глибоку російську 
культуру. Я чемно дякував йому за подані мені відомості  
і сказав, що вони поповнюють пройдений мною в Духовній 
Академії курс, а тим більше вони пригодяться п. Трухлому по 
скінченні університету. Але, коли ці добродії, як видно обра-
жені, підняли тон і почали нас обзивати сепаратистами, то 
тут уже і ми не витримали і наговорили їм теж дечого непри-
ємного: що про сепаратизм тут не може бути й мови, бо вже 
нема Росії; що в великій Австрії вони, чехи, ще вчора рахува-
лись сепаратистами, а коли здобули собі з чужих рук волю, то 
соромно їм називати сепаратистами ввесь нарід, який також, 
як і вони, прагне національної волі. Нарешті я запропонував 
зв'язатись з нашим представником у Празі. Взагалі з цього 
треба було й починати і не псувати собі нерви зайвими роз-
мовами. Вони зразу понизили тон і дали наказ, щоб за дві  
години були для нас авта».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Леонтій Безручко:  
«Жупан міста, підозрюючи 
нас у большевизмі, наказав 
усіх капелян ловити в місті й 
відправляти під конвоєм до 
міліції»

«В Ужгороді (в мадярському місті з українським  
населенням і чехословацькою владою)»

«В Ужгороді нас привітали зовсім не так, як у Галичині. Нам 
треба було їхати до Праги через Кошиці, але лінія Ужго-
род-Кошиці уявляла в той час чесько-мадярський фронт  
і Капеля чекала три дні (26, 27, 28 квітня), щоб переїхати до 
Кошиців на тягорових автах. 
Оцей військовий стан в Ужгороді мав за наслідок те, що жу-
пан міста, підозрюючи нас у большевизмі, наказав усіх капе-
лян ловити в місті й відправляти під конвоєм до міліції. Дуже 
цікаво було бачити всіх капелян разом з Кошицем в одній 
кімнаті на положенню заарештованих! Всі звичайно жарту-
вали, але разом з тим у кожного було якесь погане почуття 
на душі».

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Олександр Кошиць:  
«З вершини російських  
"єдинонедєлімських" ідей  
читали нам лекцію про  
Пушкіна, Гоголя, Толстого  
і велику та глибоку російську 
культуру»

Å Фрагмент самвидаву Капели «Комар».  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 27. Арк. 21 зв.
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«Треба вернутись трохи назад і сказать, який ми мали зов-
нішній вигляд, коли вступили у Європу. Виїхавше з Київа в 
чому попало, пробувше два місяці в Кам’янці в страшенному 
бруді, і залишивше останні речі в Станіславові,  – капеляне 
були майже "в чому мати породила". Це була якась кочова 
орда, яку страшно було підпустити серед білого дня до мі-
ста на гарматний вистріл. Наприклад славнозвісний артист 
Кузьмин був в «обмотках», пошарпаному солдатському кози-
рку, "гімнастерці" і без признаків білизни. Зражевський (ок-
тава) в обідраному військовому кожусі, селянській шапці, з 
якої лізе клоччя і в чоботях, котрі забули про підошви й зака-
блуки. Фізія небрита мабуть спочатку світової війни. "Велика 
Катря" (Здориченко) в якомусь страшному кожусі НАВИВО-
РІТ і папаха на голові. Усі майже дами – в неймовірних пальто 
з солдатського сукна. Аверьянова в потрясаючому червоному 
сфетрі. Артемьєва – в червоному пальто з церковно-співаць-
кого кунтуша, подарованого їй Яциневичем. Горянська  – в 
остатках "минулої слави". Рощахівський – патлатий до того, 
що коси звисають на плечі. Диякон Корсуновський – з стра-
шенною попівською бородою, наче у св. Онуфрія, в кожаній 
тужурці. Петренко – в артилерійській шинелі з розпіркою до 
патилиці. Брень в піхотній шинелі і "обмотках", Кучерів – в 
гуцульській кожушанці й безрукавці і на голові якийсь ве-
селенький капелюшок "на бакир"... Але перед у всьому вів 
"канцелярист" Кизима. Щоб його описать, треба зробить 
цілу студію. Чорний, мов жук, кремезний дядько. В зубах 
або люлька, або "козья ножка". В руках ВІДРО, з якого вигля-
дає сокира, налигач, опценьки, карасіновий "Прімус" і та-
рахкотить якесь приладдя, – а також "добрі халяви" від чобіт. 
До них він думав "наставить в Парижі головки"... Я сам  – в 
обірваних ботинках, без гольош, в позиченому у Тучапського 
пальто – страшенно широке і довге, рукава по лікті; на голо-
ві теплий світло-зелений бриль, позичений у Петра Стецен-
ка. Сорочка колись була біла, і решта краватки невідомого  
кольору... Добре, що до Праги ми приїхали вночі».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць: 
«Це була якась кочова орда, яку 
страшно було підпустити до міста  
на гарматний вистріл»

«КОМАР. Орган Савєта Басових, Тенорових, Сопранових, Аль-
тових та Безголосих Депутатів і Бєднєйших Курієрів Капели»  –  
самвидав Української Республіканської Капели, де друкувалися 
сцени з побутового життя співаків з елементами політичної сати-
ри, виходив двічі у Відні у вересні 1919 року.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 27. Арк. 18 Æ

«До Праги дістались вночі. Тут на двірці зустріли нас кур'єр 
Капелі та дві капелянки, які в иншій спосіб прибули до Пра-
ги. Сказали нам, що готелі вже приготовані, так що можна 
відпочити, але перш ніж розташуватись по місцях, Капеля 
попала в руки чеських агентів "охранки". Річ у тім, що ті аген-
ти, що стежили за нами очевидно з самого Ужгороду посла-
ли з Брна до Праги телеграму, в якій повідомлялось, що от, 
мовляв, сюди їдуть большевики й везуть з собою 2.000.000 
некалькованих корон. Отже, почали докладно оглядати, 
особливо чоловіків, нишпорити по кишенях і т.п. У кількох 
осіб було по кілька корон, які було відібрано, але агенти пе-
реконались що ми не большевицькі спекулянти й дали нам 
спокій. Треба сказати, що вже один зовнішній вигляд абсо-
лютної більшості капелян примушував оглядатися кожного 
європейця, додаючи при цім "To z Ruska!"... Так пройшовши 
фільтри й контролі Капеля дісталась нарешті до "Золотої 
Праги"». 

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Леонтій Безручко: 
«Один зовнішній вигляд капелян  
примушував оглядатись кожного  
європейця»
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«Як відомо, Чехи до приїзду Української Республіканської 
Капелі були прихильниками "єдіної нєдєлімої Росії" і на наш 
"сепаратизм" дивились косим оком як на "зраду". Москалям 
удалось переконати Чехів, що нас немає, що ми "русскіє". 
Тому до приходу нашого хору кидано громи на Україну й 
Українців та відмовлювано нам права на нашу державну  
самостійність. 
Як тяжко нам приходилось шукати зв’язків у русофільських 
Чехів, видно хоч би з того, що ми навіть на вулицях Праги, 
коли питались адреси або вулиці, мусіли обстоювати своє 

ім’я, коли нам заперечували цього імени й заявляли, що не-
має українського народу в Європі. 
Не диво отже, що я з Ярославом Кржічкою переговорював 
кілька годин і говорив на ріжні теми, та він навіть не бажав, 
щоб я з ним говорив по українськи, а тільки на його прохан-
ня говорив з ним по російськи. По кількагодинній розмові з 
ним я виніс вражіння, що не зміг переконати його про слуш-
ність наших змагань, і так ми розійшлись».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

Олександр Пеленський:  
«Москалям удалось  
переконати Чехів, що нас  
немає, що ми "русскіє"»

Зі статті чеського композитора, диригента хору «Глагол» (Hlahol) 
Ярослава Кржічки (Jaroslav Křička) в журналі «Hudební revue» 
(№9–10), червень 1919 року:
«Тяжко руці писати критику, коли серце співає хвалу. Українці 
прийшли і перемогли. Я думаю, що ми мало про них знали і тяжко 
кривдили, коли несвідомо і без інформацій з’єднували їх проти 
волі в одне ціле з народом російським. Саме наше бажання «ве-
ликої і неподільної Росії» є слабим аргументом проти природи ці-
лого українського народу, для якого самостійність є всім, як була 
колись і нам. Українці відрізняються від росіян, і я сказав би, що 
з усіх слов’ян вони найближчі нам цілою їх вдачею. Як і усе інше, 
відмінного є в них їхня пісня, а як її треба співати вони показали. 
Чим вони перемогли? Що було для нас найбільш вражаючим, то 
це краса звуку, повнота та з’єднадість голосів, абсолютна доскона-
лість інтонації. В чім ми не можемо конкурувати з українцями, то 
це в голосах… Понад усе – це баси… Чому українські аранжування 
такі чисті і звучні, а разом з тим, при своїй складності, такі прості, 
як Божа природа? Тому що при аранжуванні нашої одноголосної 
мелодії ми працюємо вимушено або свавільно, а послідовники 
Лисенка  – Кошиць, Демуцький, Ступницький, Леонтович та Сте-
ценко виходять з даних самої пісні, витвореної народом і лиш 
доповнюють природну поліфонію в народному дусі… Олександр 
Кошиць є одним з найбільших музикантів України та одним з най-
кращих європейських диригентів. Він  – душа хору, втілена жива 
українська пісня. В ньому Україна знайшла найкращого провідни-
ка для закордонної пропаганди».

Ярослав Кржічка:  
«Ми тяжко їх кривдили,  
коли з'єднували їх проти волі  
з народом російським»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 6

«Я з Ярославом Кржічкою  
переговорював кілька годин 
та він навіть не бажав, щоб я  
з ним говорив по українськи,  
а тільки по російськи»
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76 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

Про українців  
можна прямо сказати: 

«Сенсаційний успіх мала вчора в Сметановій залі Громадського 
Будинку (Smetanova síň Obecního domu) репетиція українського 
співочого товариства, що готує на завтра перший концерт в Націо- 
нальному театрі (Národní divadlo). Була запрошена Празька му-
зична консерваторія. Продукції хору вітали натхненними овація-
ми. Українцям кричали – "Слава!", після цього вони й самі віддали 

шану чеській музиці. Можна сказати прямо про українських співа-
ків: Veni, vidi, vici! На думку найвидатніших музичних знавців, цей 
хор артистичністю свого виконання є одним із найкращих явищ, 
які нам коли-небудь доводилось чути, а типовістю й характерністю 
свого складу, композицією й способом інтерпретації пісні вони є 
чимось цілком новим і надзвичайним. Слухайте й любуйтеся: яка 
дивна точність, яка м’якість pianissimo, скільки динамічних відтін-
ків. Металевий звук потужних басів звучить як педалі органу, нага-
дуючи оркестровий супровід. Якщо щось і з’єднає наші слов’янські 
народи в одну сердечну дружбу – то це буде музика й наша пісня».

«Venkov», 10 травня 1919 року.
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 47

Ç Українська Республіканська Капела. Прага, 2 липня 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 110. Арк. 10
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1. Авер’янова Софія, 12.11.1891, Київщина
2. Андрієвський Віктор, 11.12.1885, Полтава
3. Антонович Антоніна, 24.02.1887, Київ
4. Артем’єва Аполінарія, 05.01.1897, Київ
5. Базилевич Федір, 27.12.1887, Київ
6. Безручко Леонтій, 18.06.1897, Катеринославщина
7. Брень Юрій, 25.05.1897, Харківщина
8. Броунс Ніна, 07.02.1893, Чернігів
9. Бучковський Іліодор, 28.08.1896, Чернігівщина
10. Ватич Ганна, 28.07.1889, Кам’янець-Подільський

11. Вахнянин Остап, 25.03.1890, Галичина 
12. Вінцковський Георгій, 01.05.1892, Львів 
13. Гаєвська Софія, 18. 09.1895, Поділля
14. Георгієвська Тетяна, 02.01.1892, Поділля 
15. Гордаш Ніна, 4.04.1900, Поділля
16. Городиський Євген, 21.01.1868, Житомир
17. Горянська Євгенія, 16.12.1880, Полтавщина
18. Горянський Євген, 29.11.1870, Київ
19. Горянський Павло, 03.12.1903, Чернігівщина
20. Дяченко Григорій, 25.12.1896, Київщина

21. Здориченко Катерина, 21.11.1897, Херсонщина
22. Зражевський Ірінарх, 15.01.1886, Київщина
23. Кириченко Юрій, 23.06.1888, Поділля
24. Кириченко Юлія, 22.06.1885, Вороніж
25. Кирчів Роман, 18.09.1892, Галичина
26. Кизима Олександр, 09.03.1881, Поділля
27. Козловський Федір, 22. 06. 1895, Київщина
28. Колодіївна Софія, 20.02.1893, Львів
29. Копачук Ольга, 02.03.1892, Буковина
30. Королевич Петро, 24.10.1883, Київщина
31. Корсуновський Павло, 04.03.1884, Київщина
32. Костецький Микола, 08.05.1886, Київщина
33. Кошиць Олександр, 30.08.1875, Київщина
34. Курчинський Олександр, 23.08.1894,  

Кам’янець-Подільський
35. Кучерів Михайло, 17.11.1887, Одеса
36. Кузьмин Никон, 23.03.1890, Чернігівщина
37. Леонів Гаврило, 25.03.1897, Москва
38. Левицький Дмитро, 15.11.1886, Вільнюс
39. Литвин Харитон, 28. 11.1883, Київщина
40. Литвин Федір, 14.09.1890, Київщина
41. Машкевич Антоніна, 06.06.1897, Поділля
42. Миколайчук Кирило, 09.06.1888, Київщина
43. Миронюк Дмитро, 24.10.1895, Поділля
44. Мойсіїв Юрій, 04.11.1890, Київщина
45. Ординський Петро, 26.06.1887, Київщина
46. Орисик Михайлина, 09.11.1895, Львів
47. Пасько Василь, 30.01.1892, Полтавщина
48. Педа Андрій, 23.12.1897, Галичина
49. Пеленський Олександр, 28.03.1882, Галичина
50. Петренко Мефодій, 09.05.1890, Полтавщина
51. Приємська Марія, 25.03.1888, Київщина
52. Приходько Олекса, 05.10.1887,  

Кам’янець-Подільський
53. Приходько Ольга, 05.06.1905,  

Кам’янець-Подільський
54. Радченко Вікторія, 29.03.1897, Київщина
55. Рейвахівський Фотій, 02.07.1885, Київщина
56. Рощахівський Михайло, 26.01.1891, Поділля
57. Січинський Володимир, 24.06.1894,  

Кам’янець-Подільський
58. Сорочинський Леонтій, 17.06.1895, Поділля
59. Стеценко Петро, 01.10.1884, Київщина
60. Судак Володимир, 14.07.1883, Холм
61. Татарів Леонід, 03.04.1895, Київщина
62. Татарів Юрій, 23.04.1893, Київщина
63. Терпило Марина, 08.03.1895, Київщина
64. Троїцький Леонід, 05.08.1889, Волинь
65. Трухлий Олександр, 30.08.1899, Київ
66. Трухлий Іван, 06.11.1884, Полтавщина
67. Трухлий Сергій, 07.10.1886, Полтавщина
68. Туркало Віра, 24.07.1896, Поділля
69. Тучапський Григорій, 25.01.1878, Київщина
70. Царгородська Ніна, 21.02.1989, Полтавщина
71. Чабаненко Євдокія, 27.11.1896, Поділля
72. Чавдарів Володимир, 10.08.1896, Бесарабія
73. Чайківський Микола, 02.01.1887, Галичина
74. Чеховська Зінаїда, 05.10.1891, Київщина
75. Чорна Надія, 05.01.1894, Чернігів
76. Шандровський Гліб, 20.06.1896, Поділля
77. Шевченко Василь, 02.08.1891, Київщина
78. Щуровська Платоніда, 06.04.1893, Київщина
79. Якуненко Катерина, 20.11.1899, Київщина

Список членів Української Республіканської Капели  
станом на вересень 1919 року
Подається за джерелами архіву Капели, може містити неточності. 
È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 110. Арк. 10
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На фото присутні особи, які не потрапили до наведено-
го списку: А. Яромір Нечас, чеський державний діяч;  
Б. Тетяна Литвин, співачка Капели.

А

Б
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 35

Репертуар українського прем’єрного концерту у Празі: чесь-
кий, словацький та український гімни, опісля  – канти, колядки 
та народні пісні в обробці видатних українських композиторів: 
Миколи Леонтовича («Щедрик», «Почаївська Божа Матір», «Ой 
пряду»), Олександра Кошиця («Ангелу Хранителю», «Св. Вар-
варі», «Ой у полі вітер віє», «Ой горе калині»), Миколи Лисенка 

(«Ой Дніпре мій Дніпре», «Гетьмани», «Ой там за яром», «Чи це 
ж тії черевички», «По опеньки ходила»), Кирила Стеценка («Ой 
на гороньці»), Василя Ступницького («Прилетів сокіл», «Ой доз-
воль, пан хазяїн»). У ІІ відділенні український оперний співак  
Олександр Носалевич виконує твори Миколи Лисенка. 

Портрети керівників музичного відділу Головного управління мистецтв та національ-
ної культури УНР, що містились у програмках українських концертів у Празі: «Олександр  
Кошиць, диригент Української Республіканської Капели», «Кирило Стеценко, композитор, 
провідний фахівець української народної музики».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 33 зв.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. 
Арк. 21 зв.
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«Так співає задумана у своїх власних думках  
співоча й козацька Україна»

«75 співаків з України вирушило в світ, аби показати скільки 
давньої глибини і весняної свіжості є в культурі українського 
народу. 75 співаків зі 100 – адже решта 35 залишились під біль-
шовицькою окупацією... Царська влада знала самодостатню 
силу української пісні, тому придушувала її як могла. Друкува-
ти слова пісень було заборонено, почути її можна було лише у 
французькому перекладі. 
Нині ж українська пісня вільна й залунає по всій Європі. До 
обробок народних пісень Леонтовича, Демуцького, Кошиця, 
Ступницького, Стеценка й Лисенка долучено сольні пісні "Ой 
Дніпре" та "Гетьмани" Лисенка на слова Шевченка... Так співає 
задумана у своїх власних думках співоча й козацька Україна. 
Тож відчинімо двері на схід й знайдімо там родючу, співочу, 
пригнічену й разом з тим братню нам Україну. Сподіваюсь, що 
колись ми почуємо й українську оперу... Хоч до нашого сорому 
ми навіть гімну українського не знали».

«Tribuna», 14 травня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 59

«Царський режим намагався знівелювати  
культурну особистість України  
російським пресингом»

«У неділю в Національному театрі відбувся святковий виступ 
хору, відрядженого на Захід молодою Українською Республі-
кою для презентації її культурної особистості. В цьому співі 
криється таємниця народної душі з усіма барвами України – її 
степів, церков, віри й поетичної творчості народу. Програма 
свідчить про давню й дуже особливу музичну культуру цього 
слов’янського народу. Щодо організації й підготовки стоїть цей 
хор на такій висоті, що йому можна пророкувати гучний успіх у 
подальшій подорожі на Захід (хор збирається їхати аж до Аме-
рики). У нас його сприйняли якнайсердечніше... Царський ре-
жим намагався знівелювати культурну особистість України ро-
сійським пресингом. Нині ж, коли Україна вільна, ніщо нам не 
завадить пізнати її індивідуальність і збагатити, таким чином, 
наше власне розуміння слов’янства на ще один тон. Недільний 
виступ був початком серії з трьох концертів, які планує Україн-
ська Капела в Сметановій Залі, тож празьке громадянство ще 
матиме нагоду поцікавитись мистецтвом братнього нам наро-
ду і збудувати з ним сусідські взаємини на культурному полі».

«Právo lidu», 13 травня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 47

«Стоїмо перед чимось цілком невідомим,  
що могло би тішити нас віддавна –  
вказувати нові ідеї нашим композиторам»

«Шановні українські гості-співаки дали вже чотири концерти,  
і те, що вони нам принесли, є справді вищим всякої похвали.  
Вислані Міністерством мистецтв, якого у нас, на жаль, і досі не-
має, пропагують вони своєю виконавською майстерністю націо-
нальну культуру братерської України. Українське мистецтво досі 
не було відоме в світі... Послухавши, затамувавши подих, вико-
нання цього хору з соромом визнаємо, що стоїмо перед чимось 
цілком для нас незнайомим, що могло би тішити нас віддавна, 
вказувати нашим композиторам нові напрями та ідеї, що навчи-
ло б їх, принаймні, чути й шанувати народну творчість і тради-
цію за зразком Сметани. 

Тут звукова повнота хору і його динаміка, сувора виконавська 
дисципліна, зразкова вокалізація й інтонування, а передовсім – 
глибоке музичне відчуття і розуміння! На чолі хору  – темпера-
ментний диригент, що дає життя усьому, провідник кожного 
голосу Олександр Кошиць. Зразкове виконання співаків було 
доведене до перфекціонізму в канті "Почаївська Божа Матір" з 
сольним співом, містичними сопрано і протяжними гармоніями 
в басах і тенорах. Щебетливий "Щедрик" і щедрівка "Прилетів 
сокіл", що нагадує наші колядки, "Ой на гороньці" з диким ци-
ганським ритмом, "Ой пряду" з чудовими голосовими барвами й 
гумористичні "Черевички" – це ті пісні, що здобули найбільший 
успіх серед публіки...
Наші мистецькі музичні кола, що побували на концертах, ба-
гато чому навчились. І буде це одним зі зцілюючих впливів на 
наші хори, слабкі, а при цьому зарозумілі  – а тому подяка Вам, 
слов’янські співаки!»

«Reforma», 18 травня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 5
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Ç Українська Республіканська Капела. Брно, 25 травня 1919 року. Світлина з приватного архіву Лю Пархоменко.

Pěvecký kruh «Tovačovský» v Praze: «З нетерпінням 
чекаємо, що почуємо знову Ваш чудовий спів»
Вітальний лист Українській Республіканській Капелі від празького 
співочого товариства Pěvecký kruh «Tovačovský» v Praze з підписа-
ми його членів: 

«З нетерпінням чекаємо, що почуємо скоро у нас знову Ваш чудо-
вий спів і потиснемо Ваші братерські руки». 

È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 98, 98 а
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Ç Українська Республіканська Капела на прогулянці з празьким хором «Hlahol». Світлина з приватного архіву Лю Пархоменко.

«Концерти в Празі йшли з найдзвичайним успіхом. Ми  
користувались любов'ю і увагою не тільки музичних кол, але 
й усього громадянства. Вистачило тільки в місті сказати, що 
ти з українського хору, як тобі завжди було почесне місце. 
Хорове товариство "Товачовців" ввійшло з нами в братські 
стосунки. Ми були найдорожчими гістьми на їх зібраннях  

і пробах. Мій портрет висів у них на почесному місці між 
композиторами і музичними діячами Чехії. 
Хорове товариство "Глаголь" улаштувало в нашу честь бенкет 
із концертом і чудовими промовами на нашу честь.
Консерваторія запрошувала нас на свої музичні виставки. 
Хор "Чеських Учителів" дав нам концерт під диригентурою 
директора консерваторії – Спілки.
Найкращий чеський віртуоз на органі проф. Відерман зро-
бився нашим нерозлучним другом: водив нас оглядати Прагу, 
слухати старий Амвросіянський спів IX-го віку в манастирі 
"Еммаус" і там же демонстрував нам найкращі чеські органи 
і свою знамениту гру, взагалі носився з нами, як з писаною 
торбою. Не кажу вже про професорів Неєдли та Кржічку!
Усе українське стало модним у Празі. Мої хлопці фліртували 
на всі боки, і чешки тратили голови. Взагалі було дуже гарно 
і щиро».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Усе українське  
стало модним у Празі»

«Вечер о 8-й уряджує чеське співацьке товариство "Hlahol" бенкет 
в честь Капели. Приняли нас в святочно прибраній салі, де відбу-
ваються репетиції. На стіні над естрадою була розвішена велика 
чесько-словенська лента, а з верху українська  – синьо-жовта.  
Частували чайом і закусками. На головнім столі, де сиділи дір. Ко-
шиць, посол Славінський і чеська управа "Hlahol-у" лежала таца з 
написом з тіста: "Až žije Ukrajinska Republika" (Хай живе Україн-
ська Република). Перший сказав промову др. Матейль, староста 
всіх співацьких товариств з Чехії, Моравії і Шлеска. Почав слова-
ми: "Гість в дім, Бог в дім". Відтак дав короткий нарис діяльности 
"Hlahol-у", який істнує вже 55 літ, його контакту з всіма співацьки-
ми товариствами бувшої Австрії і запитує, як це сталося, що Укра-
їнців дотепер не знали. Тож зате радіє тепер дуже, що ми прийшли 
до них і обіцяє скоро загостити на Україну. Зазначує, що як ми  
подали собі руки на артистичнім полі – то подамо собі і на иншім».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 17 зв.

Бенкет хору "Hlahol" на честь Капели:  
«На столі лежала таца з написом з тіста:  
"Až žije Ukrajinska Republika"»
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«Гостина Капелі в Празі зробила політичний перево-
рот в поглядах Чехів на Українську справу –  
створила фанатиків української самостійності»
Зі статті «Тріумфальний похід» Артима Хомика (псевдо Яковенко) 
в українському часописі «Воля» (Відень) про закордонну місію 
Української Республіканської Капели, Т.2, Ч.2, 1919 року:
«Післала наша Республика свої дипльоматичні, економічні, мілі-
тарні місії за границю до культурних народів Західньої і Середньої 
Європи, завданням яких повинно бути широко по світу прослави-
ти українське імя...
Наші вороги, котрим не на руку наше національне відродження, 
кричуть неначе вороння, похоронну пісню сорока-міліоновому 
народові, а старенька Європа, для якої справи Європейського пів-
денного Сходу далекі, заховується з резервою що до українського 
питання. "Хто його знає  – міркує вона  – може знову ляже в гріб, 
підождім, не квапмося". От тим і становище нашої дипльоматії 
незвичайно тяжке. Вона хоче доказати, що заступає інтереси жи-
вого національного організму; наші вороги поширюють гробові ві-
сти про нашу національну смерть. І так нам приходить на підмогу 
"наша дума, наша пісня, "оця правдива слава України", "голосна, 
як Господа слово".
Вороги наші знають силу нашої пісні, вони відчувають, що вона 
правдива як "Господа слово", що перед її вогнем тає, неначе віск, 
оцей спліток хитроумних сплетень, безглуздих наклепів, які роз-
повсюджують про нас Поляки і Москалі...
Та от тепер виїхала з далекої України місія Українського мисте-
цтва, місія української музики... Гостина Української Республикан-
ської Капелі в Празі зробила політичний переворот в поглядах Че-
хів на Українську справу. В пресі до побуту капелі кидано громи на 
Україну й Українців і відмовлювано нам права на державну само-
стійність. Тепер Чехи виправляють свою помилку з вродженою їм 
імпульзивністю і темпераментом. Наша пісня створила там прямо 
фанатиків української самостійності і тепер в чеських газетах, дав-
нійше русофільських, ніхто не посміє помістити "федералістичної" 
статті про Україну, не говорячи вже про "єдину неділимську"».

«Виїхала з далекої України місія Українського  
мистецтва, місія української музики»

Чернетка програмних тез про мис-
тецькі й політичні перемоги Капели в 
Празі, що планує до друку музикозна-
вець, хорист і прес-редактор Капели 
Роман Кирчів.

«Переворот психічного світогляду
Добування твердинь: 
1) муз. світа, кружки, консерваторія
2) переворот українофобів в українофілів в журналіст. світі на тлі 
муз.
3) розвал чесько-руск. єдноти
4) створення горізонтів укр. місії для перевороту в політ.
5) укр.-чеське товар.»

Роман Кирчів:  
«Переворот українофобів  
в українофілів  
в журналістському світі  
на тлі музики»

Обкладинка українського часопису «Воля», на сторінках якого друкувались статті 
про європейське турне Капели.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 5 Æ

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 19 а
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Карел Піпіх:  
«Братам і сестрам України –  
...їдьте в Європу  
і здобувайте свободу»

Видатний чеський діяч Карел Піпіх (Karel Pipich), керівник спор-
тивно-патріотичної організації «Sokol» вітав Капелу 29 травня  
1919 року в Хрудімі:
«Перед початком концерту місцевий громадський діяч, 
староста "Хрудімського Сокола" др. Піпіх сказав гарну 
промову до членів Капели і дірігента. Промовець дяку-
вав Українцям за те, що вони завітали до міста Хрудіма  
і дали їм змогу почути чудову українську пісню. Їдьте в Єв-
ропу, сказав промовець, і здобувайте свободу для вашого на-
рода, а що її здобудете, о цім ми твердо переконані. Закін-
чив промову словами: "Хай живе українська пісня, хай живе 
український нарід, хай живе вільна Україна!"»

З «Журналу» Капели

«Братам і сестрам України – рідкісна насолода від співу народної 
поезії, виспіваної до сердець нас, чехів!»

Ç Підпис Карела Піпіха в Пам’ятній книжці Української Республіканської  
Капели. Прага, 1919–1923. Т-А 002558. Національна бібліотека Чеської Республіки –  
Слов’янська бібліотека, Прага.

Ç Афіша українського концерту у Брно 25 травня 1919 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 29

Диригент Кошиць:  
«Дорогі Брати Чехи! –  
ми їдемо з України,  
яка кровю стікає,  
показати світу,  
що в нас інша культура як в  
наших ворогів Москалів  
і маємо право  
на самостійне життє»

Виступ Олександра Кошиця у Хрудімі після промови Карела Піпі-
ха, занотований в «Журналі» Капели, 29 травня 1919 року: 
«Високоповажані Панство, Дорогі Брати Чехи! Сердечно вам 
дякуємо за ваш щирий привіт, ми їдемо з тої України, яка в 
цей страшний час кровію стікає, їдемо щоб показати світу, 
що ми живемо, що хоча нас Московщина пригнітала і при-
спала за 250 літ, то не вмерла зовсім душа народа – народня 
пісня. І от ми її несемо, щоб показати, що в нас инша культу-
ра як в наших ворогів і гнобителів Москалів і що маючи таку 
культуру, маємо право на самостійне життє... 

Українську Республіканську Капелу післала до Европи Світ-
ла Директорія Української Народної Республики. Найперша 
держава, яку відвідала Капела – це є Чехія – найблизший до 
Українців славянський нарід... Приїхавши тут до Вас, зазна-
ли такого щирого приняття і признання, на яке ми може й 
не заслужили. Ви перші, брати Чехи зрозуміли і оцінили нас. 
Тож велика вам за це дяка. Хай живе велика Чехія, хай живе 
Україна, хай живе славянство!»
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Зі статті композитора, музикознавця і педагога Джозефа Бартоша 
(Josef Bartoš) в журналі «Smetana» (№10), 20 червня 1920 року:
«Хорові організації з’являються у нас як гриби після дощу, багато 
з них досягають високих показників. Питання у тому, як буде далі: 
чи сили дійсно зростатимуть, і чи буде подолано те, що становить 
для нас небезпеку? А небезпека справді є...
Досі ми думали, що наш спосіб вокальної репродукції найвищий, 
який тільки можна осягнути. Але українці показали нам з рішу-
чою точністю, що можна сягнути глибше, значно глибше. Навіть 
більше  – вони нас переконали, що лише їхній спосіб виконан-
ня є правдивим. Ці люди не прагнуть нічого штучного. В деяких  

місцях співу вам здається, що до вас промовляє сама природа,  – 
таким простим, та неафектним був їхній виступ. Але це не при-
рода до нас промовляла,  – а велика культура, природа, ушляхет-
нена людським духом. Враження ж природи ми мали тому, що в 
середині цих людей було щось таке, що саме спонукало їх співати.  
А правдива культура виникає тільки там, де людина знайшла себе, 
себе глибшого, себе більш внутрішнього, ніж зовнішнє "Я". 
Маю враження, що, коли ми чуємо наших славетних акторів, 
то це лише прояв цивілізації, наслідок людського розвитку, але 
нам бракує тієї елементарності, якою в значній мірі володіють  
українці».

Джозеф Бартош:  
«Це була велика культура»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 100Ç Візитна картка Джозефа Бартоша. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 122

Зі статті історика, музикознавця, 
політика, професора Карлового уні-
верситету Зденека Неєдли (Zdenek 
Nejedlý), автора першої закордонної 
публікації про Капелу («Ukrajinská 
republikánská kapela»), в журналі 
«Smetana» (№ 7–8), 20 червня 1919 року:
«До нас прибули українські співаки, 
або як вони себе називають "Україн-
ська Республіканська Капела", щоб 
показати нам своє мистецтво і спі-
вом розповісти про народ, котрий так 
само як і ми хоче увійти до вільної сім’ї 
європейських народів. Разом з ними 
прийшло до нас нове мистецтво, досі майже невідоме, проте на 
стільки високорозвинене, що ми не лише з приємністю їх слухали, 
але й з користю, бо багато чого навчились… Які ми були горді зі сво-
єї техніки, але ось приходять українські співаки, котрі на техніку 
майже не зважають, для яких вона лиш очевидний спосіб переда-
чі вищих завдань, і виявляється, що навіть нашою славною техні-
кою ми не можемо з ними рівнятись. Справді характерно, що мав 
приїхати український диригент та заспівати нам "Kde domov můj?" 
без огидних контрапунктів, якими наші диригенти зіпсували ту 
пісню, щоб показати, з яким смаком і багатством можна її співати. 
Покладімо руку на серце й смиренно вчімося – мистецтво постало 
перед нами у своєму чистому вигляді. А українських співаків про-
симо нас не забувати і повертатись при першій же нагоді. Можна 
з певністю сказати, що симпатії до них лиш зростатимуть. І коли 
здійсниться те, у що ми дійсно віримо, і з боку політичного Україна 
стане нашим прямим сусідом, тоді наші зв’язки стануть ще тісні-
шими. Дорогим спогадом стане те, що братерські українсько-чесь-
кі стосунки зродились в наших концертних залах... Отже той, хто 
пережив і відчув прекрасні співи Української Республіканської 
Капели, не може не полюбити України всією душею».

Зденек Неєдли:  
«Хто пережив прекрасні співи 
Української Республіканської 
Капели не може не полюбити 
України всією душею»

Ç ЦДАВО України. Ф 3965. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 67 зв. 



ЧЕХОС ЛОВАЧЧИНА: «Українці прийшли і перемогли» 85

З листа чеського державного діяча, публіциста, секретаря Дирек-
торії Підкарпатської Русі, міністра праці (1935–1938 рр.), симпатика 
України Яроміра Нечаса (Jaromír Nečas) до Капели, 22 березня 
1920 року: 
«Вітаю Вас всіх від щирого серця і тішуся, що Ви віддаєте свої сили 
на благородну, прекрасну культурно-народню пропаганду, і тим 
приносите користь не тільки Вашому власному народові, але й ин-
шим, які Вас досі не знали або не хотіли знати. 
Знаю Ваші швайцарські, французські й бельгійські рецензії і,  
читаючи, радів з кожної. Ви їх заслужили, бо збогачуєте своїм спі-
вом всесвітню культуру. Не можна дивитися на все з вузької егоїс-
тичної точки погляду! 
Люблю Вас всіх дуже, щиро люблю, починаючи від маестро Коши-
ця і кінчаючи Тусінькою Приходько...
Ви також є українська діпльоматична місія, яка робить найкращу 
й найширшу пропаганду. Ви доводите істнування України наочно 
і таким чином здобуваєте за кордоном подив і любов до України». 

Яромір Нечас:  
«Ви також є українська  
діпльоматична місія»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 87 Æ

«Наприкінці концертного сезону нам пощастило дочекатись  
одного з найкращих і найбільших мистецьких дарунків, які лише 
можна побажати... Як український хор співає! Його виконавська 
майстерність під диригуванням Кошиця є вийнятковою, дисци-
плінованою, організованою і природною. Їхньому мистецтву лиш 
можна вклонитися. Перед нами постало посольство з нового сві-
ту, досі нам не відомого. Це квітка з нового поля, аромат якої нас  
заполонив».

«Lidové Noviny» (Брно), 24 травня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 26

«Перед нами постало посольство нового світу»

«Частина співачок Капели  – це студентки медицини й філософії 
(Київського університету, що на цей час під окупацією). З соліс-
ток хору Юлія Кириченко – колишня учителька французької мови,  
її чоловік, теж капелянин, професор співу в Петрограді й Москві. 
Для знайомства наведемо ще кілька прізвищ українських співа-
чок: Катруся Здориченко, Катерина Якуненко, Павлина Артемьєва, 
Євгенія Горянська, Марина Терпило, Ольга Приходько, Софія Гаєв-
ська, Ніна Машкевич, Михайлина Орисик, Софія Колодіївна, Ніна 
Гордаш, Ніна Царгородська, Вікторія Радченко, Євдокія Чабанен-
ко (справжній тип української красуні), Марія Приємська і Євгенія 
Горянська. Міста, з яких походять співачки, окрім Києва: Чернігів, 
Катеринослав, Херсон, Полтава, Кам’янець-Подільський».

«Ženský svět», 10 червня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 13

«Частина співачок Капели –  
це студентки медицини й філософії»
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З листа Олександра Кошиця до голови української місії у Празі  
Максима Славінського з проханням посприяти продовженню  
гастролей Капели за кордоном, 13 липня 1919 року (Прага):
«З огляду на важність момента для України командірувала Дирек-
торія Українську Республіканську Капелу на два місяці за кордон 
"в Париж і иньші місця Европи для репрезентації там української 
музичної культури" і щоб зискати в Європі симпатію для Укра-
їни і прихильність до еї емансипаційних змагань. Для сеї мети 
призначила Директорія кредит в сумі 1,142,500 фр. на 2 місяці. 
Українська Республ. Капела явилась поза кордоном України дня 
26/IV/1919 на території Чехословакії і від сього часу числиться 2 
місячна командіровка для Укр. Респ. Капели а кіньчиться вона 
26/6/1919. Директорія висилаючи Укр. Респ. Капелу в світ не бра-
ла під увагу ті надзвичайні труднощі, на які всюду напотикалась 
Укр. Респ. Капела і неприхильне становище всяких факторів. 
Капела застрягла в Чехії і вже 2-місячна командіровка минає, а 
вона ще стоїть перед ворітьми "Европи" і стукає в них еще доси.  
З упливом двомісячної командировки вичерпалися кредити на 
цю ціль призначені і Капела не виповнивши свойого завдання 
стоїть перед такою перспективою – не мати ні юридичної підста-
ви, т. е. продовження дальшої командировки, ні потрібних на се 
кредитів. Завважити треба, що сума асигнована на двомісячну 
командировку не зістала в цілости виплачена членам Капели, 
а лиш маленька частина належних їм по закону грошей, так що 
члени Укр. Респ. Капели серед дуже некорисних фінансових об-
ставин майже голодуючи, виповнювали свою високу місію. Що 
Капела вже в Чехії виповнила сю високу місію наложену на ню не 
нам о сім судити,  – адміністрація Капели прохає на цьому місці 
Вас, Пане Посол, засвідчити перед ким треба і де треба, який пе-
реворот зробила Укр. Р. Капела в думках, переконаннях, чувствах  

і відношеннях навіть колись здекларованих ворогів наших із 
чеської суспільности. Такий самий переворот не лише в житті му-
зичнім, а й політичнім Укр. Р. Капела повинна зробити не тілько 
в Чехії, але й там, де висилала Капелу Директорія, т. є. в Парижі 
і иньших містах Європи і так сповнити своє головне завдання.  
А щоб сповнити своє завдання потрібні дві річи – юридична і фі-
нансова підстава. З огляду на се, що Укр. Р. Капела є відрізана від 
України і не може одержати сих необхідних для виконання сих ви-
соких завдань (і навіть свойого істнування) двох підстав від Вер-
ховної Влади і має право числити яко державна інституція всяку 
поміч від заступників Верховної Влади, проте Адміністрація Укр. 
Респ. Капели звертає ся до Вас, Пане Посол, не відмовити хлопо-
тати перед ким треба:
1) Щоб продовжено Українській Респ. Капелі речинець команди-
ровки на так довго, як се окажеться після обставин потрібних, щоб 
виповнити наложене завдання; 
2) Щоб на сей час виасігновано Укр. Респ. Капелі потрібну суму, 
унормовану вже законом з державних фондів, находячихся в роз-
порядженні ріжних представників державних, призначених на 
пропаганду, позаяк діяльність Капелі є дійсна культурна пропа-
ганда української ідеї за кордоном, як се підкреслено в політич-
них статтях чеських газет. 
Зазначити мусимо, що перед місяцем відіслала адміністрація Ка-
пели обширний доклад з діяльности Капели і результатів сеї ді-
яльности, всі знамениті рецензії про еї виступ і статті політичного 
змісту з приводу діяльности укр. Капели  – до Голови Директорії 
С. Петлюри з проханням о продовження речинця командировки 
і асигнування нових кредитів і адміністрація Капели має повну 
надію, що Пан Голова Директорії піде на зустріч сему проханню.

Головний Диригент Укр. Респ. Капели Ол. Кошиць.

Диригент Кошиць:  
«Діяльність Капелі є дійсна 
культурна пропаганда  
української ідеї за кордоном»

Посол Славінський:  
«Капела зробила надзвичайної 

ваги роботу»

Абсолютно приєднуюсь до висловлених тут думок і бажань. Капе-
ла зробила надзвичайної ваги роботу і принесла Україні більше 
користі, ніж то можна було сподіватись. Їхати далі їй треба ще й 
тому, що Пражською місією зроблені заходи, аби капела мала іта-
лійську, французьку й англійську візи, і певні, що ті візи в скорому 

часі будуть зроблені. Про Капелу в Парижі вже писано, навіть за-
куплена уже частина білетів на заявлені коцерти. Тому ще раз під-
креслюю те повторіння, що є необхідною потребою уможливити 
Капелі дальші поїздки за межами України.

Голова Укр. місії у Празі М. Славінський».

ЦДАВО України.  
Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 78. 

Арк. 86, 86 зв, 87 Æ
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Михайло Грушевський,  
Голова Центральної Ради УНР:

«Я не музикант і не уявляв собі, що 
наша пісня може робити таке сильне 
враження на чужинців. Визнаю, що 
така подорож нашого хору цілком себе 
оправдовує»

Зі спогадів Олекси Приходька

Дмитро Дорошенко,  
Міністр закордонних справ 

Української Держави:
«Було приємно почути за кордоном 
українську пісню в такому чудовому 
виконанні, приємно було бачити її 
успіх перед чужими людьми»

Зі спогадів Дмитра Дорошенка

«Капела залишає Прагу»

«Українська Республіканська Капела, 
що з великим успіхом гастролювавала 
в Празі, Простейові, Оломоуці та інших 
містах, залишає Прагу й від’їжджає у 
подальше мистецьке турне до Пари-
жа, Лондона, а звідти  – до Америки. 
Під орудою надзвичайного дириген-
та, професора Олександра Кошиця 
показали нам українські співаки свою 
високу виконавську майстерність. Во-
сени ми знову зустрінемось з нашими 
милими гостями. На світлині українці в 
Карлштейні».

«Praha», 24 червня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 61. Арк. 15

Максим Славінський,  
Голова Дипломатичної місії УНР 

у Празі:
«Такий спосіб пропаганди української 
ідеї є найкращим культурним засобом, 
аби нас, українців, знали й пізнали»

Зі спогадів Леонтія Безручка

«Українська дипьоматична місія в Празі улаштува-
ла з нагоди виїзду української капелі в національ-
ному чеському домі великий равт, в якому взяло 
участь багато представників політичних, наукових 
та артистичних кругів. Між иншими були присутні 
міністер публичних робіт Станек, проф.  Джіна та 
багато членів національного зібрання. Перший тост 

на процвітання чесько-словацького народу та здо-
ровля його презідента Масарика підніс голова місії 
Славинський. Українські промовці дякували Чехам 
за гостинність, та ті симпатії, якими вони дарували 
українських співаків підчас побуту їх у Празі».

Часопис «Воля», червень 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 8



20 ЛИПНЯ – 8 ЖОВТНЯ 1919 РОКУ:

11 КОНЦЕРТІВ:  

ПОНАД 70 РЕЦЕНЗІЙ: 

Відень, Баден, Інсбрук

Wiener Konzerthaus, Der Große Musikvereinssaal (Wien), Kurhaus 
(Baden), Stadttheater (Innsbruck)

Neues Wiener Journal, Neue Freie Press, Der Neue Tag, Neues 
Wiener Tagblatt, Die Zeit, Reichspost, Deutshces voksblatt, Wiener 
Allgemeine Zeitung, Wiener Mittagspost, Der Arbeiter-Zeitung, 
Wiener Morgenzeitung, Neues Montagblatt, Wiener Mittag-Zeitung, 
Musica Divina, Badener Zeitung, Kust und Leben, Badener Volksblatt, 
Delniskie listy, Wiener Joun und Motags Zeitung, Folks-Zeitung,  
Der Morgen, Der Merker, На переломі, Сміх, Український прапор, 
Воля

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської Капели в Австрії: 
Wiener Konzerthaus, Der Große Musikvereinssaal (Wien), Kurhaus (Baden).

«Українське Міністерство культури й мистецтв сфокусувало свою 
діяльність у молодій державі на хоровому співі як засобі політич-
ної пропаганди. Cвіту, який був навмисне негативно інформова-
ний деспотичною Росією щодо України, варто переконатись у 
самобутності культури українського народу... Головнокоманду-
вач українських військ і Голова Директорії Української Республі-
ки Симон Петлюра заснував Капелу для закордонної подорожі. 
Музична секція Міністерства культури у січні 1919 року розроби-
ла Закон. Культурна зрілість України має стати для світу легітимі-
зацією її політичної незалежності»

«Musica Divina» (Відень), 7 серпня 1919 року

АВСТРІЯ:

«Культурна зрілість України має стати 
для світу легітимізацією її політичної 
незалежності»
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До Відня Українська Республіканська Капела прибуває  
20 липня 1919 року і через труднощі в отриманні віз до Франції 
затримується тут більше ніж на два місяці. Засмучена пораз-
кою у Першій світовій війні громадськість австрійської сто-
лиці різко контрастує з радісною Прагою, де щойно святкува-
ли здобуття державної незалежності. 
«А одначе той гробовий настрій перемогла сила і краса укра-
їнської пісні, – писав у спогадах співак і кур’єр Капели Олек-
сандр Пеленський. – Відень, цей Відень Гайднів, Бетховенів, 
Моцартів і Штравсів відгукнувся на нашу пісню мимо мер-
твого сезону і мимо страшної душевної депресії. Віденці зро-
зуміли, що наша пісня прилинула з-над Дніпра не на те, щоб 
їх забавити і розвеселити й такою тенденцією образити їх 
народні почування і жалобу, але щоби розказати їм про наші 
болі та смутки».
Представництво українського МЗС у Відні приймає культур-
ну місію свого партнерського відомства на найвищому рів-
ні  – на прем’єрному концерті Капели, що відбувся 22 липня 
1919 року в Wiener Konzerthaus, присутній український посол, 
видатний історик і політик В’ячеслав Липинський. Другий 
концерт 24 липня 1919 року відвідує й сам Міністр закордон-
них справ Володимир Темницький і колишній Голова Дирек-
торії УНР Володимир Винниченко. Його підпис на законі про 
створення Капели стоїть першим.
Продовжуючи добру практику дипломатичних прийомів 
на честь мистецької місії УНР, започаткувану послом Сла-
вінським у Празі, українське посольство у Відні влаштовує  
26 липня 1919 року бенкет за участі понад двохсот осіб. 
Там культурний аташе і поет Олександр Олесь виголошує  

віршований експромт: «Це знову сон! Ні, ні, кохані. Ви знов 
вернули все мені. І засвітили знов в тумані давно погашені 
огні...» Ще один раут для співаків влаштовує редакція укра-
їнського часопису «Воля» на чолі з видатним публіцистом 
Віктором Піснячевським. Спеціальний концерт Капела вла-
штовує для українських військовополонених.
Так само захоплено приймає українську культурну місію ві-
денська преса і музична інтелігенція. Олександру Кошицю 
надходять листи від митців та держслужбовців. Державне 
управління Міністерства соціального забезпечення Австрії 
дякує Капелі за пожертви на потреби австрійської молоді. Ди-
ректор Музичної академії Відня Фердинанд Льове (Ferdinand 
Löwe) захоплюється виконанням хору: «рідко мені доводилося 
чути подібну злагодженість та довершеність хору у звучанні, 
інтонації, ритміці та динаміці». 
У Відні хористи отримують і свого першого листа підтримки 
від глави української держави і «патрона» Капели Симона 
Петлюри. «Я багато вже гарного чув про концерти Ваші й ова-
ції чужинців, що випадають на долю Вашу й всього Україн-
ського, – пише політик. – І з тим більшим почуттям вдячності 
важка й висока Ваша праця буде записана на сторінках історії 
нашого Державного й Культурного Будівництва». Фінансові 
труднощі, що супроводжують турне Капели, вирішуються 
завдяки сприянню очільників української кооперативної 
спілки «Дніпросоюз» та підтримці українського посольства. 
Газети Відня визнають культурну місію УНР міжнародним 
повоєнним амбасадором і місцем зустрічі Заходу і Сходу. 
Австрійська преса резюмує: «Культурна зрілість України має 
стати для світу легітимізацією її політичної незалежності».

Анонс української прем’єри в Wiener Konzerthaus сповіщає: 
«Українська Республіканська Капела відряджена Українським 
Міністерством Мистецтва та Національної Культури в концертне  

турне Європою та Америкою». Відтак українські гастролі за кор-
доном чітко позиціонуються як державна ініціатива українського 
уряду і проект культурного відомства УНР.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 66
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Пам'ятник Себастьяну Кнайпу у Відні.

«До Відня приїхали вночі. Нас чекав спеціяльно замовле-
ний трамвай. Поселились ми майже всі в "Отель де-Франс".  
Почалось "віденське сидіння" (чекання на візи)...
Спершу Відень не зробив на мене того враження, якого я 
чекав. Дуже можливо, що я не придивився до нього як слід, 
а можливо, що на ньому в моїй памяті залишився неприєм-
ний слід тяжких переживань, які випали там на мою долю.
Незабутнє враження зосталось від св. Стефана, садків, фон-
тану, цісарського палацу і деяких монументів. Чудові алеї 
Шенбруна я й досі згадую. Не можу також забути простень-
кого пам'ятника Кнейпові: з гранітного постументу біжить 
струмочок справжньої води на спину бронзового хлопчика. 
Вода холодна лоскоче йому нерви, забиває дух. Він повернув 
набік голову і заливається радісним сміхом. А на нього спо-
кійною усмішкою зверху дивиться старенький Кнейп. Це 
єдиний "живий" пам'ятник на всю Європу, але його, здається, 
рідко хто бачить, бо він захований у куточку якогось садка  
і розміром дуже малий.
Колосальне враження на мене зробила картинна галерія 
кн.  Ліхтенштейна, а також композиторський куточок на 
віденському цвинтарі. Саме ж місто з його сірими грома-
дами домів, злитих в одно ціле, з його ріденькими бульвар-
чиками, не веселив мене, як це подобає "веселому Відневі", 
а давив.

Єдина відрада було купання в Дунаю та "Діяна-бад". Мені 
тоді пригадувався Дніпро. На Дунай ми їздили зранку, від-
бувши співанку, і проводили там майже цілий день, купаю-
чись і гріючись на сонці. А по вечорах, коли не було засідань 
Ради Капелі, я сидів у парку коло церкви Франца Йосифа  
і любувався водограями...
Попали ми до Відня саме в післявоєнну голодну добу. Їсти 
майже не було чого. Безконечна конина з паприкою та шпі-
натом  – могли довести людину до самогубства. На базарі 
не можна було нічого дістати. В крамницях одні італійські 
довоєнні "анчоуси" й старі сардинки. Добре, що з нами був 
свій цукор і той хліб, що нам напекли на прощання (в Ічині) 
чехи. Спершу я жив в готелі, а потім перебрався до якогось 
пансіону. Отут я зазнав справжнього лиха на шпінаті та  
конині!
Погано було для шлунка, а ще гірше для душі.
Дали ми кілька концертів в "Академі фюр Музік" та в Кон-
серваторії (точно не пам'ятаю). Успіх був надзвичайний. Бо-
явся я страшенно, це ж були наші перші концерти в прав-
дивій Європі і при цьому в її найбільшому музичному місті. 
Але Бог поміг справитись з цим завданням як найкраще.  
Критика була чудова. Вона не знаходила слів похвали».

Зі "Щоденника" Олександра Кошиця

Ç Витрати на закупівлю цукерок «для голосу» під час концертів Капели в Австрії  
(фрагмент бухгалтерських звітів адміністрації хору), а також візитна картка  
магазину солодощів у Відні. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 84. Арк. 90, 90 зв., 203 а зв.

Олександр Кошиць:  
«Попали ми до Відня саме в 
післявоєнну голодну добу – 
безконечна конина  
з паприкою та шпінатом  
могли довести людину  
до самогубства»
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ЗАМІЖ! ЗАМІЖ:
– «Я товстенька, молода, говорю по французські»
– «Я молодой, длінний, імею руминсько- 
армянський характер»

Олександр Кошиць:  
«Єдина відрада було купання в Дунаю – відбувши 
співанку ми проводили там майже цілий день,  
купаючись і гріючись на сонці»

«Евентуальна пара»

Ç Фрагменти гумористичного самвидаву співаків Капели «Комар».  
Відень, вересень 1919 року.
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2, Спр. 27. Арк. 2, 12, 25



92 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

26 липня 1919 року Українське Посольство у Відні влаштовує на 
честь Капели бенкет, де за повідомленням часопису «Воля» зібра-
лось майже 300 осіб. В «Журналі» Капели описано формат заходу:

«Комерс о 7-й уладжений віденським посольством в рестав-
рації "Stadtpark-у". Супроти того, що посол Ліпінський зре-
зигнував зі свого уряду, в його імени привітав Капелу його 
заступник Полєтика. 
На комерсі присутні майже всі галицькі політики – полк. Ві-
товський, др. Примовський, Ол. Колесса, Сємака, Яросл. Оку-
невський, Хомик і др.  – та надніпрянці  – Степаненко, Сер-
биненко, Олесь і наш друг з Чехії інж. Нечас. Після промови 
Полєтики говорив Степаненко, підносячи значіння Капели у 
теперішній момент, а полк. Вітовський, який вертає на га-
лицький фронт, обіцяє передати привіт армії від Капели і є 
переконаний, що коли йому удасться повернути звідти, від-
повідь від армії буде така: "Ви співайте на чужині, а ми будем 
бити на Вкраїні"... 
Поет Олесь прочитав свій вірш, який спеціально написав на 
цей равт. Після цього Капела заспівала "Живи Україно" слова 
Олеся, муз. Стеценка».

Олександр Олесь: 
«І Україна із пожежі  
безсмертним феніксом  
летить!..»

Програма та репертуар прем’єрного концерту Української  
Республіканської Капели у Відні, що відбувся 21 липня 1919 року  
у Wiener Konzerthaus.

Вірш Олександра Олеся з присвятою Капелі, надрукований в часописі «Воля».  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 12 Æ

Å Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 445, 447 
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Лист директора Музичної Академії Відня Фердинанда Льове 
(Ferdinand Löwe) до диригента Української Республіканської  
Капели Олександра Кошиця, 29 липня 1919 року (Відень):
«Вельмишановний пане!
Відчуваю глибоку потребу висловити вдячність Вам за ту вишука-
ну художню майстерність, якою віденські митці та шанувальники 
мистецтва змогли насолоджуватися на всіх чотирьох концертах 
Української Республіканської Капели.
Дуже рідко мені доводилося чути подібну злагодженість та довер-
шеність хору у звучанні, інтонації, ритміці та динаміці. Що вже 
казати про українські народні пісні в майстерній обробці та Ваше 
неповторне диригування!
Хай здійсняться наші сподівання на нову найскорішу зустріч з 
Вами та Вашими чудовими співаками. Дозвольте ще раз, вельми-
шановний пане, сердечно привітати Вас з Вашим великим
віденським успіхом та висловити свою вдячність.
Щиро Ваш Фердинанд Льове».

Фердинанд Льове:  
«Рідко мені доводилося чути 
подібну злагодженість та до-
вершеність хору у звучанні, 
інтонації, ритміці та динаміці»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 2

Лист на адресу дирекції Української Республіканської Капели від 
урядовця Державного управління Міністерства соціального за-
безпечення Австрії, 24 липня 1919 року:
«Дозвольте за дорученням Державного Управління соціальними 
справами передати Вам найщирішу подяку за люб’язне перера-
хування збору коштів від Вашого першого концерту на потреби 
соціального забезпечення молоді в Австрії. Водночас радію мож-
ливості висловити найкращі вітання з приводу блискучого пере-
бігу концерту та того успіху, якого Ваша заслужена капела досягла 
у своєму першому концерті у Відні. Сподіваюся, що ми ще не раз 
матимемо можливість почути чудові пісні Вашого народу у вико-
нанні Ваших прекрасних співаків і бажаю вам успішного перебігу 
концертного турне».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 17. Арк. 38 

Державне управління:  
«Подяка за перерахування  
збору коштів з Ваших  
концертів на потреби  
молоді в Австрії»

Å Австрійські діти, що постраждали від наслідків війни, 1919 рік.
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«Культурна зрілість України  
має стати для світу легітимізацією  
її політичної незалежності»

«Українське Міністерство культури й мистецтв сфокусувало 
свою діяльність у молодій державі на хоровому співі як засо-
бі політичної пропаганди. Cвіту, який був навмисне негатив-
но інформований деспотичною Росією щодо України, варто 
переконатись у самобутності культури українського народу. 
Культурна зрілість має стати для світу легітимізацією також  
і політичної незалежності цієї країни. 
Головнокомандувач українських військ і Голова Директорії 
Української Республіки Симон Петлюра заснував Капелу для 
закордонної подорожі. Музична секція Міністерства культури 
у січні 1919 року розробила Закон... Внутрішня організація хору 
має міцні демократичні засади. На чолі об’єднання стоїть рада 
капели, спеціальний комітет пильнує правові та економічні ін-
тереси капели. Усі вони творять щось на зразок родини, своїм 
мистецтвом служачи політичним ідеалам їхньої батьківщини».

«Musica Divina», 7 серпня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 21

«Перші нитки перемир’я  
намагається зав’язати мистецтво» 

«В день, який можна було назвати для нас днем розпачі, з’я-
вились перші гості – Українська Республіканська Капела. Пер-
ші слабі нитки перемир’я між країнами і морями намагається 
нав’язати мистецтво. І тому вітаємо цих дорогих гостей з по-
двійною сердечністю за те, що вони знайшли до нас дорогу  
і привезли з собою правдиве велике мистецтво. Ритмічна точ-
ність і багаті колоритні нюанси, а також динамічне тінювання – 
усе це справа рук диригента хору п. Кошиця, що ставить наших 
гостей у перші ряди серед хорів». 

«Wiener Mittagspost», 24 липня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 16

«Це було місце,  
де Захід відчинив свою душу Сходові»

«Це було приманливе відчуття чужого, а разом з цим  – чогось 
дуже близького. Це було місце, де Захід відчинив свою душу 
Сходові і де віднайшлися прадавні таємні взаємовідносини. 
Виконання цих пісень може становити етнографічний інтерес, 
або ж викликати національні почуття. Але те, що показали нам 
українці, є справді дивовижним. Колектив, що може отримати 
такий величезний успіх, мусить мати велику силу мистецької 
індивідуальності, або ж черпати свою силу з могутнього дже-
рела розвинутого національного мистецтва. В українців обидві 
ці здібності щасливо об’єднались. Решту зробила залізна дис-
ципліна і методика. Й ось ми бачимо такий великий музичний 
успіх, який рідко можна побачити навіть у такому музичному 
місті як Відень».

«Wiener Morgenzeitung», 27 липня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 21

«Уся любов, меланхолія і глибина України  
знайшла свій вираз в цих піснях»

«У великому концертному залі позавчора мали ми можливість 
милуватися безперечним скарбом у всій його красі й блиску, 
який має український народ у піснях. Уся любов, меланхолія  
і глибина України знайшла свій вираз у цих піснях, відтворила-
ся крізь блискуче виконання українського хору і його дириген-
та Др. Кошиця у високоартистичній мистецькій події. Релігійні, 
святкові, любовні пісні, що передавались від генерації до ге-
нерації, показують національний характер емоційно глибокої 
нації, що так солодко заполонює розум і душу слухача».

«Deutches Volksblat», 23 липня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 26

«Смуткові росіян протиставляє  
українське мистецтво веселість і оптимізм»

«Україна, що стала політично незалежною, створила міністер-
ство культури, в якому музичний відділ займається збором ет-
нографічних музичних матеріалів, виданням народних пісень, 
підтримкою хорових об’єднань, особливо "українського націо-
нального хору"  – організації, що по своїй суті є засобом полі-
тичної пропаганди... Темному, богопідданому смуткові росіян 
давно протиставляє українське мистецтво веселість, оптимізм, 
повноту свободолюбної мрійливості… Хто знається на чистому 
акапельному звучанні, тому це українське мистецтво принесе 
високу насолоду».

«Neue frei press», 26 липня 1919 року 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 18

«Це прийшла до нас, пересичених модерною  
культурою, природа і музична спадщина»

«У цій природній поетичності, що коріниться у скарбі народ-
ної душі, живуть працьовиті музиканти, сини своєї країни,  
О. Кошиць, М. Леонтович, В. Ступницький, К. Стеценко,  
М. Лисенко  – високомузичне об’єднання п’яти композиторів 
країни, де музика плекається у високому стилі. Серед них гід-
ним особливої похвали є диригент української капели Олек-
сандр Кошиць, особливий майстер із відмінним розумінням 
звуку. Це прийшла до нас, пересичених модерною культурою, 
природа і музична спадщина».

«Neues Montagblatt», 28 липня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 19
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«На початку стародавні колядки та щедрівки, опісля  –  
зворушливо-ніжні веснянки» 
«Цей відомий хоровий колектив може багато кого навчити  
чистоті інтонації і точності гармонії» 
«Ця музика діє як звук природи, неначе перенесення із отрує-
ного парфумами салону у свіже лісове повітря».

«Der Morgan», 16 вересня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 18

«Надзвичайна вага українського національного хору полягає 
просто таки в нечуваному опануванні вимог найкращого сти-
лю a capella».
«Які ж гарні ті пісні, а особливо релігійні! Це ж новий скарб му-
зичного добра на весь світ, це ж невичерпне джерело музики».

«Der Neue Tag», 23 липня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 18

«Висота, на якій стоїть український хор, величезна!» 
«В чистоті подачі тону, музичній чіткості, поліфонії, та  
динамічному музичному акцентуванні український хор є  
неперевершеним».

«Der Merker», 1 вересня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 18

«Український хор демонструє  
взірець»

«Інтерес, пробуджений двома акапельними 
концертами Української Республіканської 
Капели, які відбулися в по-осінньому прохо-
лодному післясезонні липня, отримав нову 
поживу завдяки двом новим концертам 
цього бездоганно вишколеного хору вже в 
по-літньому гарячому передсезонні верес-
ня. В програмі обох вечорів були духовні та 
світські українські народні пісні, найбільша 
заслуга в обробці яких беззаперечно нале-
жить диригенту хору, пану Олександру Ко-
шицю. В духовних піснях, які поділяються 
на величальні, різдвяні та хрещенські, не 
можна не звернути увагу на літургійні інто-
нації, псалмові та хоральні звороти та арха-
їчні каденції. Світські пісні, багато з яких ви-
кликалися на "біс", дозволяють розпізнати за 
тужливою серйозністю мелодики та веселою 
жвавістю ритміки ознаки українського наці-
онального характеру. Значними є й досяг-
нення самого хору. У чистоті звучання, чітко-
сті багатоголосся та динамічності відтінення 
український хор демонструє взірець. Басам 
притаманна така рідка повнозвучність, а го-
лосам сопрано більш темне, аніж світле зву-
чання. За продемонстровану майстерність 
пан Кошиць та його співаки були заслужено 
винагороджені щедрими оплесками».

Хуго Фляйшер (Hugo Fleicher)
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 11
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Фрагмент документації Української Республіканської Капели, де 
зафіксовано реєстр місячної кореспонденції української мисте- 
цької інституції з закордонним світом, що містить понад 50 теле-
грам (17 вересня  – 13 жовтня 1919 року, сюди не включено листи, 
офіційні звернення тощо). 

Серед адресатів  – українські посли в Римі (Дмитро Антонович), 
Парижі (Михайло Тишкевич), парламентарі Франції і прихиль-
ники української ідеї (Анрі де Шамбон, Жан Пелісьє), імпресаріо 
Капели в Італії, Швейцарії тощо.
Переписка велась адміністратором Капели Олексою Приходьком.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 19 Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 18 зв.
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 178

Афіша концерту Капели для чеської громади Відня, 21 вересня 1919 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 99 Æ

«Вечер 6-й концерт. Публика  – чеська кольонія у Відні  – 
зібралась численно. Хористам довелось іти на концерт  
і з концерту пішки по дощу, бо трамваї ізза вуглевої ката-
строфи в Австрії – станули. 
Перед концертом вийшов на естраду розпорядчик  – Чех  
і заявив публіці, що оповіщених в програмі чеських ги-
мнів Українська Капела співати не буде, "бо републикан-
ський уряд Австрії, що не ріжниться від бувшого монархіс-
тичного видав глупу заборону співати гимни". 
З публики вигуки: "ганьба". Звертаючись до Капели про-
мовець бажає їй в дальшому турне щастя. На це відпові-
дає дір. Кошиць згадуючи історичну лєгенду про послів 
з трьох держав, що прийшли до Хмельницького в 1654  р. 
та підносить, що поки що від самих тільки Чехів, а не від 
инших народів ми зазнали братського відношення, за що 
складаємо подяку Чехам. Серед публіки одушевлений на-
стрій, пісні "Черевички" – Лисенка, і "Ченчик" Кошиця пов-
торяли, а надпрограмово співали ще "Ой летіла горлиця" 
Лисенка і "На улиці сприпка" Кошиця. Ходили чутки, що 
публика очікує від нас чеських гимнів, але ми розійшлись 
і чули як вона сама почала співати "Kde domov muj"».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

«Хор Української Республіки  
організовано українським  
Міністерством Мистецтв та  
Національної Культури  
аби познайомити світ з музичною  
культурою українського народу»

«Републиканський уряд Австрії,  
що не ріжниться від бувшого монархістичного  
видав глупу заборону співати гимни»

Офіційний лист на бланку Управління Мистецтв 
та Національної Культури УНР на адресу високо-
посадовців Відня з запрошенням на концерти Ка-
пели 11 й 13 вересня 1919 року в Musikverein. 
«Дирекція Хору Української Республіки має честь 
запросити Вас на концерт Хору, що відбудеть-
ся 11 й 13 вересня у великому віденському залі 
Musikverein. Хор Української Республіки органі-
зовано українським Міністерством Мистецтв та 
Національної Культури для концертного турне 
Європою й Америкою аби познайомити світ з му-
зичною культурою українського народу. Ми про-
симо Вашу Високоповажність прийняти запев-
нення в нашій найвищій повазі».
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Карикатура з сатиричного самвидаву Капели «Комар»: фінансовий агент УНР  
Григорій Супрун видає гроші в касу Капели. Відень, 8 вересня 1919 року. 

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 27. Арк. 5 зв.
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Володимир Винниченко:  
«Висилаю листа до Міністра 
зак. справ В. Темницького,  
в якому прохаю видати Капелі  
усі гроші, які їй асігновано  
Директорією»

З листа Володимира Винниченка до Дирекції Капели,  
10 серпня 1919 року (Земмерінг):
«В-шановний Добродію,
Сьогодня, разом з цим листом до Вас, висилаю також листа до  
Міністра зак. справ В. Темницького листа, в якому прохаю його 
задовольнити бажання Капеллі й видати їй усі гроші, які їй асігно-
вано Директорією. За успіх свого листа не ручуся, але буду щиро 
радий, коли він поможе Вам. Бо я вважаю, що діяльність Вашої  
Капеллі за кордоном, особливо під сей час, є багато раз корисні-
шою для нашої нації й державности, ніж діяльність ріжних комісій 
і місій, що витрачають десятки мілліонів народніх грошей, діяль-
ність яких нічим нігде (хіба крім скандалів у ресторанах) не одзна-
чається. В кожнім разі будьте певні, що, коли прийдеться здавати 
відчит перед українським народом (а це буде!) то Вашу діяльність 
буде урівняно з діяльности цих ресторанних і спекулянтських  
комісій і ви матимете громадську сатісфакцію. Бажаю Капеллі сил 
і здоровья нести далі свою цінну працю!»

«На наше щастя, тоді у Відні гостювали представники укра-
їнської кооперативи (Дніпро-Союзу): Головко, Перепелиця 
й Євген Філіпович (останній мій учень по Київській семи-
нарії). Вони завжди приходили на наші проби, захоплюва-
лись нашим співом і раді були допомогти нам у нашому 
критичному становищі чим тільки можна було. А тут ви-
явилось, що зробити це було можна: в фінансовій політи-
ці України пішла "орієнтація на українські кооперативи". 

Наші друзі, таким робом, набирали великого значення,  
і фінансовий "диктатор" п. Супрун, у якого в кишені була вся 
фінансерія України, почав з ними кокетувати. Вони спочат-
ку побалакали з Супруном, а потім направили до нього мене. 
Я пішов з Тучапським і С. Трухлим, його добрим знайомим. 
Супрун прийняв нас прямо по джентельменськи. Сказав, що 
дасть грошей». 

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць: 
«Фінансовий "диктатор" п. Супрун,  
у якого в кишені була вся фінансерія України...  
сказав, що дасть грошей»

Å Лист дирекції Капели до представництва «Дніпросоюзу» за кордоном з подякою 
за фінансову підтримку хору. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 51

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 13, 13 зв. 
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Світлина з наради українських послів у Відні 18–22 червня 1919 
року, під час якої, зокрема, розглядалось питання державного 
фінансування концертних гастролей Капели, про що йдеться у 
«Журналі» хору: «Приїхав з Відня курієр Капели Вахнянин, який 

привіз такі інформації: на засіданню українських дипльоматів, 
перебуваючих у Відні і віденського посольства – ухвалено в виду 
цього, що Капела являється дуже потрібною і корисною інституці-
єю асигнувати на продовженя подорожі 1,000,000 корон».

Лист Посольства Української Народної Республіки у Відні до Укра-
їнської Республіканської Капели про державне фінансування хору 
у сумі 2 млн крон, 8 вересня 1919 року.

Посвідчення дипломатичної місії УНР у Відні, 3 жовтня 1919 р.: «Укра-
їнська дипломатична місія у Відні підтверджує, що Українська Рес-
публіканська Капела у складі 80 осіб згідно з дорученням Високої 
Директорії Української Народної Республіки провадить концертне 
турне в Європі і в даний час вирушає з Відня до Швейцарії...»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 208
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 17. Арк. 1

Нарада послів у Відні: «В виду цього, що Капела являється дуже потрібною і корисною інституцією  
ухвалено асигнувати на продовження подорожі 1,000,000 корон»
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Симон Петлюра:  
«Ваша праця буде записана  
на сторінках історії  
нашого Державного  
й Культурного будівництва»

Лист на адресу Української Республіканської Капели від Голови 
Директорії УНР, Головного Отамана Симона Петлюри, 18 вересня 
1919 року (Кам’янець-Подільський):
«До Української Республіканської Капелі.
Привіт Ваш зворушив мене тим більше, що тріумф Капелі виправ-
довує саму ідею висилки її за-кордон для ознайомлення чужинців 
з творчістю нашого Народу. 
Я багато вже гарного чув про концерти Ваші й овації чужинців, що 
випадають на долю Вашу й всього Українського і з тим більшим 
почуттям вдячності важка й висока Ваша праця буде записана на 
сторінках історії нашого Державного й Культурного Будівництва.  
І хоч важкий тернистий шлях до забезпечення щастя нашому мно-
гострадальному Народові, все-ж, з тим більшим завзяттям мусимо 
йти все вперед до ясної цілі його свободи й незалежности. 
Вже не далеко та хвиля, коли об’єднаними силами досягнемо  
своєї мети і станемо твердою ногою господарями на своїй Землі. 
Шлю Вам побажання дальшого успіху на полі Вашої творчости  
і користуюсь нагодою переслати взаємний привіт. 

   Головний Отаман Петлюра».

Конверт листа «Українській Республіканській Капеллі» на бланку 
«Головний Отаман Українських Республиканських Військ».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 46

ЦДАВО України, ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 115 Æ



10 ЖОВТНЯ – 1 ЛИСТОПАДА 1919 РОКУ:

10 КОНЦЕРТІВ:  
 

ПОНАД 60 РЕЦЕНЗІЙ:

Базель, Женева, Берн, Лозанна, Цюрих

Stadt Casino (Basel), Salle de la Réformation, Victoria Hall (Genève), 
Casino Bern, Kursaal Schanzli (Bern), Zur Kaufleufen,  
Town Hall (Zürich), Maison du Peuple (Lausanne)

Basler Volksblatt, Der Bund, Basler Anzeiger, La Tribune de Lausanne, 
Berner Tagblatt, Neueste Morgenzeitung, Junsbruckes Nachrichten, 
Algemeiner Tiroles Anzeiges, La Tribune de Genève, National-
Zeitung, Basler Nachrichten, La Suisse, Tirol Junsbrucks, Berner 
Landeszeitung, La feuille, Die Berner Woche in Wort und Bild, Feuille 
d’avis de Lausanne, Berner Tagwacht, Neue Zürcher Zeitung, Zürcher 
Volkszeitung, Tages Anzeiger, Züricher Post, Gazette de Lausanne, 
L`Ukraine, etc.

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської Капели у Швейцарії: 
Stadt Casino (Basel), Salle de la Réformation (Genève), Maison du Peuple (Lausanne).

«З ініціативи Симона Петлюри, Голови української Директо-
рії, уряд України доручив музичному відділу Міністерства на-
ціональної культури відрядити до Західної Європи мішаний 
хор на близько 80 осіб, обраних на підставі конкурсу з-поміж  
найталановитіших співаків країни. Українські пісні вража-
ють чистотою своєї прадавньої форми, чуйним ліризмом, 
меланхолійною настроєвістю та багатою експресивністю... 
Це приклад однієї з найкращих пропаганд»

«La Tribune de Genève» (Женева), 14 жовтня 1919 року

ШВЕЙЦАРІЯ:

«Це приклад однієї з найкращих пропаганд»
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У Швейцарії Українська Республіканська Капела гастро-
лює упродовж жовтня 1919 року. Музична культура України 
представлена в провідних музичних центрах Базеля, Берну, 
Женеви й Лозанни, зокрема і в Salle de la Reformation, де не-
вдовзі проводитиме свої засідання Ліга Націй. Прем’єрний 
концерт хору проходить у Базелі 10 жовтня 1919 року в Stadt 
Casino за участі української та швейцарської громадськості. 
Понад 60 рецензій за неповний місяць гастролей у швейцар-
ській пресі коливаються від раціонального «Вони дають най-
вищу оцінку музичній культурі України» до бурхливо емо-
ційного «Перед нами справжній Феномен». 
У Берні, так само як у Празі й Відні, українською культурною 
місією опікується офіційна дипломатія  – голова Диплома-
тичної місії УНР у Швейцарії Микола Василько забезпечує 
співаків візами, влаштовує на честь Капели дипломатичний 
прийом за участі закордонних представництв, швейцар-
ських культурних діячів і журналістів. Під час заходу гос-
ті дивуються, що українські співаки знають по кілька мов,  
а деякі закінчували консерваторії у Відні й Будапешті. Берн-
ський журналіст Август Ерб (August Erb) звертається до ад-
міністрації хору з проханням надати йому партитуру «По-
чаївської Божої Матері» Миколи Леонтовича, яку співаки 
переклали йому на німецьку.

Концерти Капели в Берні  – дипломатичній столиці Євро-
пи  – збирають послів та консулів різних держав. Хорове 
мистецтво відкриває Україні політичну браму до Парижа  – 
захоплений українськими співами посол Франції надсилає 
до французького Міністерства закордонних справ рекомен-
дацію дати українцям візи (досі французький уряд не задо-
вольняв прохання Капели прибути з гастролями до Парижа).
Залагоджується і фінансово-правове становище хору. «Ви-
конуючи волю Пана Голови Директорії» Рада Народних Мі-
ністрів УНР ухвалює 16 жовтня 1919 року Постанову про про-
довження подорожі і державного забезпечення Капели ще на  
4 місяці. Співаки продовжують свою благодійну і гуманітар-
ну місію – останній виступ у Швейцарії проходить на користь 
Асоціації депортованих поранених швейцарських громадян.
Концерти Капели згуртовують українську громаду: заходи 
відвідують український публіцист Дмитро Донцов, громад-
ський діяч Павло Чижевський, публіцист і дипломат Михай-
ло Лозинський, баронесса Штейнгель та інші. Олександр 
Кошиць отримує листи, квіти та цінні подарунки від сту-
дентства, вчителів та місцевих диригентів. 
Швейцарія резюмує: «Це приклад однієї з найкращих пропа-
ганд, адже їх устами говорить душа цілого народу». 

Афіша й титульна сторінка програми прем’єрного концерту Капе-
ли в Базелі 10 жовтня 1919 року в театрі Stadt Casino (друкувались 
німецькою та французькою мовами). Матеріали оздоблено еле-
ментами національної символіки та літературного канону УНР  – 
державним тризубом та фрагментом французького перекладу 
вірша Лесі Українки «Грай, моя пісне»:

Досить невiльная думка мовчала,  
Мов пташка у клiтцi замкнута од свiта,  
Пiсня по волi давно не лiтала,  
Приборкана тугою, жалем прибита.  
Час, моя пiсне, у свiт погуляти,  
Розправити крильця, пошарпанi горем.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 112 Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 102 Ç
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«З ініціативи Симона Петлюри, голови української Директо-
рії, уряд України доручив музичному відділу Міністерства на-
ціональної культури відрядити до Західної Європи мішаний 
хор на близько 80 осіб, обраних на підставі конкурсу з-поміж 
найталановитіших співаків країни. Українські пісні вражають 
чистотою своєї прадавньої форми, чуйним ліризмом, меланхо-
лійною настроєвістю та багатою експресивністю».

«La Tribune de Genève» (Женева), 12 жовтня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 62. Арк. 11, 13

Ç Українська Республіканська Капела в Берні разом із послом УНР у Швейцарії Миколою Васильком, 21 жовтня 1919 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп.2. Спр. 49. Арк. 44

«Твір під назвою "Щедрик" з його безперервним повторенням 
чотирьох нот з безкінечно розмаїтим супроводом та гармоніза-
цією – такі веснянки абсолютно вишукані».

«La Suisse» (Женева), 14 жовтня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 62. Арк. 15
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«Вони дають найвищу оцінку  
музичній культурі України»

«Майстерність, з якою цей визначний диригент Кошиць три-
має свій хор в руках на зразок майстерно темперованого 
інструменту, недосяжна. Щоб досягти такої точності та впев-
неності, потрібно було витратити багато зусиль та здійснити 
багато підготовчої роботи  – інакше слід було б вірити в чудо… 
Хоч тут ми й маємо справу з народними піснями, але їх склад та 
гармонія такі непрості, що вони дають найвищу оцінку музич-
ній культурі України. Де тут кордони між природою та мисте-
цтвом? Вони маніфестують чудову душу, про глибину якої лиш 
можемо здогадуватись». 

«Tages Anzeiger» (Цюрих), 23 жовтня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 62. Арк. 21

«Перед нами справжній Феномен»

«Ми залюбки вихваляємось тим, що є країною чудових музич-
них товариств. Втім, після вчорашнього концерту Української 
Капели не один наш музикант замислиться  – чи не можемо й 
ми тут дечому навчитись? Але ось питання: чи ця безперечна 
чистота інтонації і незрівнянна ритмічність може бути вивчена, 
чи, можливо, ми маємо тут справу із вродженими талантами?.. 
Цікаво знати, чи український народ теж так співає ці пісні, чи 
їх просто пристосовано до концертної зали? Якщо український 
народ справді виконує такі твори мистецтва, то перед нами 
спражній Феномен».

«Der Bund» (Берн), 17 жовтня 1919 року  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 16 

«Цей концерт перевищує в хоровому мистецтві 
все, що досі було нам знане»

«Концерт Українського Хору був справжньою подією, бо дари, 
які нам принесли українці, були такої незвичайної вартості, що 
їх важко забути. Цей концерт перевищує в хоровому мистецтві 
все, що досі було нам знане. Вже в самому голосовому матері-
алі посідає цей хор все, чого лиш можна сподіватись. Про їхню 
дисципліну можна писати цілі розділи… Музичне виконання 
програми так само викликає у нас пошану. І диригент, і хор 
співають абсолютно на пам’ять, а це заслуговує на тим більше 
визнання, оскільки ця народна музика в її чотириголосому су-
проводі є дуже складною. Вона нагадує нам мадригали з 16 та 
17 століть. Правдивий скарб невідомої досі літератури, і хотіло-
ся б, аби хтось зробив її доступною шляхом доброго німецького 
перекладу».

«Basler Volksblat» (Базель), 13 жовтня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 62. Арк. 27

«Їх устами говорить душа цілого народу»

«Ось приклад однієї з найкращих пропаганд. У той час як 
молода республіка бореться в задушливих обіймах Денікіна 
і більшовиків, її уряд намагається довести своє право на са-
мостійне життя, на власну національну культуру. Українська 
пісня через 2 століття проголосила своє право на свободу… Ці 
артисти співають голосом переконливим і привабливим. Учас-
ники хору відчувають, що виконують патріотичний обов᾽язок, 
їх устами говорить душа цілого народу, який серед страшних 
терпінь зберіг оптимізм, добрий гумор, здорову мораль і віру 
в національне життя і свободу. Цей спів-пісня є найкращою 
мовою 40-мільйонного народу, який не хоче ні більшовизму, 
ні царизму, а бажає управляти своєю державою самостійно».

«La Tribune de Genève» (Женева), 14 жовтня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 62. Арк. 11, 13
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Олександр Пеленський:  
«Коли ж ми в Берні своїм  
виглядом сподобались, тоді за 
поміччю п. Миколи Василька, 
котрий показався витравним 
дипломатом, одержали віза 
для цілого хору»

«До Швайцарії рівно ж тяжко хорові було одержати віза та й 
тут рівно ж треба було уживати підступу. І так п. Микола Ва-
силько, який був головою дипломатичної місії у Швайцарії 
порадив, щоби капеля вислала поки що до Швайцарії двох 
із адміністрації (о дозвіл для них він обіцяв постаратись),  
а скоро швайцарський уряд побачить, що це не якісь ботоку-
ди, а правдиві Европейці, дасть дозвіл на в’їзд цілому хорові. 
І дійсно серед нетерпеливих очікувань цілої капелі двох  
членів адміністрації, а саме п. О. Приходько і я, одержали 
віза до Швайцарії. Коли ж ми в Берні своїм виглядом сподо-
бались, тоді за поміччю п. Миколи Василька, котрий пока-
зався витравним дипломатом, одержали віза для цілого хору. 
Було це майже рівнозначним зі здобуттям віз до Франції, бо 
ми вважали Швайцарію яко поріг до Франції і були певні, що 
з Швайцарії буде нам значно легше, як дійсно мало місце, 
одержати віза й до Франції».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

Посол Василько:  
«Щиро вітаю приїзд нашого 
національного хору  
в Швейцарію – успіхи якого  
за кордоном я високо ціную»

Телеграма голови Дипломатичної місії УНР у Швейцарії Миколи 
Василька до диригента Олександра Кошиця, 9 жовтня 1919 року 
(Базель):
«Сердечно вітаю приїзд Ваш і нашого національного хору на швей-
царській землі. Щиро зичу щоб величезні мистецькі успіхи були 
Вам вірні також і в Швейцарії, успіхи, важливість яких для нашої 
національної справи за кордоном я високо ціную».

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп.2. Спр. 16. Арк. 55 

Рахунок за проживання кур'єра Капели Олександра Пеленського в готелі Женеви.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп.2. Спр. 84. Арк. 557 Æ
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Велика вулична афіша швейцарських концертів Української Рес-
публіканської Капели на жовто-синьому тлі. В українському репер-
туарі  – виконання швейцарського й українського національних 

гімнів, творів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича (зокрема й 
«Щедрика»), Олександра Кошиця, Анатоля Вахнянина. 
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 377

Ç Фрагмент допису з «Журналу Української Республіканської Капели» про прем’єрний концерт у Базелі 10 жовтня 1919 року.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 57 зв.

«Вечер о 8-й в великій салі "Stadt-
Kasino". Саля заповнена публикою. 
Між тим – богато білетів розіслано 
безплатно. З Берна приїхали посол 
Василько і журналіст Донцов. При 
співанню гимнів публика сидить.  
Колядки Лисенка підвисшили на 
цілий тон. В другім антракті за 
куліси приходить посол Василь-
ко і Микола Левицький до Коши-
ця. Пос.  Василько дякує Кошицю 
за приїзд і допомогу в дипльома-
тичній роботі його. Кошиць дякує 
знова іменем Капели за приїзд 
Василька на концерт і за допомогу 
у виробленні візів до Швайцарії. 
Хористи плещуть по словах Коши-
ця. "Веснянки" Лисенка 2-ий вінок 
публика дуже оплескує».

«Посол Василько  
дякує Кошицю за допомогу  
в дипльоматичній роботі»
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«Вмить їду до Базелю, відбуваю коротку конференцію з ім-
пресаріом, кажу собі подати адресову книгу, спільно з ним 
вибираю імена найчільніших музиків, рецензентів, компо-
зиторів, людей науки, політиків, фінансистів, посилаю за-
прошення разом із білетами, що в західній Європі є загаль-
но прийняте і ніхто за це не гніваєсь, ані не вважає цего за 
понижуюче, походив до редакцій усіх базельських часопи-
сів і коли хор приїхав, мав наповнену залю найдобірнішою  
публікою... Це ж була наша перша музично-дипломатична 
місія на міжнародній арені».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

Бланк офіційного запрошення на концерти Української Республі-
канської Капели французькою мовою з печаткою мистецької держ- 
установи УНР. 
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 92

«Ми будемо раді почути народні пісні Вашої країни і таким  
чином познайомитись із душею цієї чарівної молодої Респуб- 
ліки»  – Центральний офіс поліції з питань іноземців у листі до  
адміністрації Капели, 14 жовтня 1919 року (Берн).

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 170

«Із задоволенням завтра ввечері аплодуватиму українському 
хору», – Посол Франції у Швейцарії, 14 жовтня 1919 року (Берн).

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 173

Подяка за запрошення на концерт Капели в женевському 
«Victoria Hall» від Президента Кантону Женева, 20 жовтня 1919 
року (Женева).

Олександр Пеленський: 
«Вибираю імена найчільніших 
музиків, рецензентів,  
композиторів, людей науки,  
політиків, фінансистів,  
посилаю запрошення  
разом із білетами»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 165
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«Ми охоче скористаємось можливістю відвідати концерт  
Вашого знаного хору»,  – Студентське братство Гельвеція,  
21 жовтня 1919 року (Берн).

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 162

Подяка і прийом запрошення на концерт Капели в женевсько-
му «Salle de la Reformation» від Консула Нідерландів ван Ноттен  
(J. C. van Notten), 11 жовтня 1919 року (Женева).

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 177 È

«Ваш перший концерт був прекрасним, пам’ятаючи про це, 
ми сьогодні ввечері знову з ентузіазмом завітаємо в Casino»,  –  
Асоціація викладачів Берну, 21 жовтня 1919 року (Берн).

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 164 Ç

«Завжди вірний вашій справедливій справі», – латвійський дип- 
ломат Яніс Клавінш-Еланскіс (Jānis Kļaviņš-Elanskis), 1 листопада 
1919 року (Берн).
«Гарний і коштовний подарунок, який ви зробили мені на спомин 
славетної концертової подорожі по Швейцарії мене глибоко зво-
рушив. Дозвольте щиро Вам подякувати і гаряче побажати Вам 
всюди мати такий же тріумф як у Швейцарії, аби познайомити 
закордон з вашими незрівнянними прекрасними національними 
піснями. Щасти Боже Українській Республіканській Капелі. Завж-
ди вірний вашій справедливій справі. Відданий Вам».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 99 È
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Микола Чайківський:  
«Мотив гимну – англійський,  
бо на власний швайцарці  
не спромоглися»

Листівка з перекладом гімну Швейцарії, вислана Капелі 24 ве-
ресня 1919 року адміністратором хору, видатним українським 
професором математики Миколою Чайківським, де він, зокрема,  
зазначає:
«Як я вже сповіщав, мотив гимну  – гимн англійський, бо на влас-
ний швайцарці не спромоглися. Переклад зробила п. Ватич. Те-
леграфуйте, коли Капела буде готова до подорожі, коли будуть 
фраки, сукні і т.д. Концерти буде приготовлено один за другим...»

È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 26 . Арк. 45, 45 зв.
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Український Хор
«Український хор у Швейцарії виступив зі справді тріумфаль-
ним турне. Українська Республіка прагне відновити свою неза-
лежність, а тому вирішила наочно показати, що вона справді є.  
"Я співаю, отже я існую", – потверджує вона, переінакшуючи Бле-
за Паскаля. А співає вона дивовижно. Хор складається із близько 
сімдесяти чоловіків і жінок, обраних за конкурсом, виступає під 
керівництвом відомого композитора та диригента пана Кошиця; 

у репертуарі – різдвяні колядки, веснянки та інші народні твори, 
оркестровані для великого хору, часом надзвичайно складні для 
виконання, але для таких потужних та експресивних голосів не-
має перешкод. Голоси – просто диво, діапазон – широчезний; хор 
підкоряє слухача точністю і граничною відвертістю, справляючи 
надзвичайно сильне враження.
Це зразок гарної та хорошої патріотичної пропаганди».

«La Patrie Suisse» (Женева), 29 жовтня 1919 року

Українська Республіка: «Я співаю, отже я існую» È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 46

«Тих тріюмфів, що їх дала нам Швайцарія, я й досі не можу 
забути, і ніколи не забуду. Пам’ятаю в Женеві, коли проспі-
вали "Марсельєзу" в моїй аранжовці, піднявся такий гвалт, 
що я прямо перелякався. Дами повискакували з своїх місць  
і в екстазі ламали парасолю об естраду. 
В Берні після концерту, коли я сів до авта і туди втягли вінок 
такої величини як я сам, студенти закидали мене квітами  
і до самого готелю бігли з криками за автомобілем. В тому ж 
Берні ми співали на якомусь розкішному міському фестивалі 
і нам усім було піднесено спеціяльні бронзові медальйони… 
Різкий контраст із зруйнованою Україною, свідомість того, 
що це Європа, яка витворила тисячолітню музичну культуру, 
і чула все, що є найкращого в світі, і що вона виказує нам таке 
признання; думка про те, що нарешті здійснились мої завіт-
ні мрії, і наша пісня виступила в широкий світ, мов казкова 
княжна і перемогла; що я не помилився, коли був у цьому 
певний; невимовне щастя і гордість за мій нарід наповняли 
вщерть мою душу».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Пам'ятаю в Женеві,  
коли проспівали "Марсельєзу" 
в моїй аранжовці, піднявся 
такий гвалт, що я прямо  
перелякався.  
Дами повискакували з своїх 
місць і в екстазі ламали  
парасолю об естраду»

Å Репертуар концерту Капели у Берні, 21 жовтня 1919 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 138 зв.
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Що таке Україна? – «...зараз триває найбільш  
енергійна пропаганда проти незалежності України»

Українська інформаційна брошура, що видавалась в Лозанні й 
була спрямована на протидію російській пропаганді. У ній по-
яснюються походження України, мовна, культурна, національна 
окремішність українців від росіян, розвіюються міфи щодо «єди-
ної й неподільної Росії»: «З усіх пригноблених народів Росії укра-
їнський народ постраждав найбільше, адже йому було заборо-
нено навіть власне ім’я. Тому й зараз триває найбільш енергійна 
пропаганда проти незалежної України».
В епіграфі до брошури подається «українська легенда», що в по-
дальшому друкувалась у програмках Капели в Європі. В ній про-
понується бачення Пісні як спасенного дару українцям від Бога: 

«Напередодні Різдва Господь Бог прикликав до себе дітей усіх 
народів світу, аби роздати їм подарунки. Швейцарцям Він пода-
рував гостинність, французам  – ораторську майстерність, англій-
цям  – завзятість, італійцям  – хист до красних мистецтв, німцям  – 
точність, іншим  – ще дещо. Коли всі дітлахи пішли, Господь Бог 
зауважив у закапелку Раю злиденну дитину в лахміттях: хлопчик 
плакав, не зронивши й пари з вуст. "Що з тобою?"  – запитав Він 
його,  – "І хто ти?". "Я  – син України,  – відповів хлопчик,  – але ж 
такий бідний, що навіть підійти боявся". Розчулений Господь Бог 
замислився, адже він уже пороздавав усе, що мав. Тоді Всевиш-
ньому сяйнуло натхнення і Він подарував хлопчику пісню, аби та 
розраджувала його на віку та допомогла здобути незалежність  
і свободу».

«Україна завжди прагнула до свободи» 
Вольтер, «Історія Карла XII»

«Гей! Люто скараний горлає без упину,  
Живий заледве, та в народу України 
Здобудеться на владаря колись!»

Віктор Гюго, уривок із поеми «Мазепа»

«Велика та нездоланна українська нація 
заслуговує на дружбу всіх вільних народів»

Б’єрнстьєрне Б’єрнсон

Ç
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 132–132 а зв.
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Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 179

Державні дотації для Української Республіканської Капели за посе-
редництва надзвичайної дипломатичної місії УНР у Швейцарії.

«Місія України у Швейцарії засвідчує, що  
Національний хор України гастролює Європою згідно  
розпорядження Голови Директорії УНР»
Державне посвідчення, видане Капелі надзвичайною дипло-
матичною місією УНР у Швейцарії, що підтверджує державний  
статус хору, 1 листопада 1919 року (Берн): 
«Надзвичайна дипломатична місія України у Швейцарії засвід-
чує, що Національний хор України гастролює Європою згідно роз-
порядження Голови Директорії Української Народної Республіки, 
і зараз переїздить з Берна до Парижа. Керівниками Національно-
го хору є: диригент, Олександр Кошиць і адміністратор, проф. Ми-
кола Чайковський. Надзвичайна дипломатична місія України 
звертається до всіх компетентних цивільних і військових органів 
закордонних держав з проханням дозволити Українському націо-
нальному хору вільний проїзд, надаючи йому допомогу й захист».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 39 Æ

«Виконуючи волю Пана Голови Директорії...  
Асигнувати 1.843.800 франків на продовження  
на чотири місяці подорожі  
Української Республіканської Капели»
Постанова Ради Народних Міністрів УНР та пояснююча записка 
про продовження державного фінансування гастролей Україн-
ської Республіканської Капели на 4 місяці, 16 жовтня 1919 року:
«Пояснююча записка: Виконуючи волю Пана Голови Директорії 
і беручи на увагу те велике державне значення, яке має праця 
Української Республиканської Капели за кордоном в сучасний 
мент, Міністерство Народної Освіти та Мистецтва звертається до 
Ради Народніх Міністрів з проханням затвердити прикладений 
при цьому проект постанови про продовження подорожі Капели 
ще на 4 місяці».

«УХВАЛЕНА РАДОЮ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ
ПОСТАНОВА

Про асигнування в розпорядження Міністра Народньої Освіти 
суми відповідної 1.843.800 франків на вдержання і подорож Укра-
їнської Республіканської Капели до Парижу й инших країв Захід-
ньої Европи.
1. Асигнувати в розпорядження Міністра Народньої Освіти з ко-
штів Державної Скарбниці в українській валюті суму відповідну 
одному міліону восьмистам сорока трьом тисячам восьмистам 
(1.843.800) франків на видатки, зв’язані з продовженням на  
чотири місяці, починаючи з 24 червня 1919 р. подорожі Україн-
ської Республіканської Капели, згідно доданому до цього роспису.
2. Доручити Міністрові Фінансів визначити в українській валюті 
суму відповідну 1.843.800 франків згідно істнуючому курсу».ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 41, 38 Ç
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Генерал Володимир Сікевич:  
«Слава про хор гремить;  
дипломати питають один другого: 
"Що це за співаки, якої нації?"»

Ç Симон Петлюра разом з головою дипломатичної місії УНР в Швейцарії Миколою Васильком та генералом Володимиром Сікевичем, 1924 рік.

Фрагмент зі спогадів генерала армії УНР Володимира Сікевича 
про Українську Республіканську Капелу і диригента Олександра 
Кошиця в книзі «Сторінки із записної книжки» (1943 р.): 

«В тім часі уряд України висилає за 
кордон до чужих держав своїх ди-
пломатичних представників, щоб 
вони переконали держави світа, 
що Україна, як велика держава, 
була вже давно і тепер знова відро-
дилася! 
Ніякого успіху з цієї посилки не 
було. Лише одна Угорщина визна-
ла Україну де факто і де юре! 
Тоді Петлюра кличе Кошиця і Сте-
ценка і наказує організувати хор 
силою сто хлопців і дівчат з най-
кращими голосами з цілої України 
при грошовій підтримці держави. 

Кошиць погодився і закипіла робота. Зі всіх сторін зголо-
шуються співаки, а тут знова біда! Червоні ідуть на Київ з 
Москви, білі з Криму, а поляки з Варшави. Хористи почали 
втікати і залишилося лише яких сімдесять. Тоді Кошиць за-
бирає цей хор і їде на проби до Камінця Подільського. Опісля 
він їде до Галичини, до Каліша, до Щіпйорна та в інші табори 
і там набирає ще декілька співаків  – між іншим небіжчика 
Гассана. 
Після Праги наша Капеля вже причепурилась і одяглася, як 
належить всякому артистові, що перед світом виступає. Сла-
ва про хор гремить; дипломати питають один другого: "Що 
це за співаки, якої нації?" Коли почули, що то українці, відчи-
нили свої заспані очі і зі здивованням говорили, що перший 
раз чули про такий нарід, що так чарівно співає. Зараз пови-
тягали енциклопедії і в старих книжках найшли, що це той 
нарід, що в стародавні часи спас Европу від навали монголо-
ів. Таким чином то, що немогли зробити дипломати, зроби-
ла капеля, зробила пісня і на всіх мапах навіть на совєтських 
появилась назва наших земель – Україна!»
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«Посередині роскішної салі 
стояв великий портрет  
С. Петлюри, вквітчаний  
національними стрічками»

«На другий день після цього кон-
церту (15 жовтня 1919 року) від-
бувся третій вже по черзі раут 
(від посольства), на який запро-
сив Капелю посол У.Н.Р. барон  
Василько ще після першого  
нашого концерту в Базелі, куди він приїздив із Берну. 
Весь цей раут носив цілком европейський (в де-чому на-
віть американізований), високо-світський, сальоновий, 
дипльоматичний характер. Крім усіх українських пред-
ставників ріжних місій, організацій, були представники 
закордонної преси, дипльоматії, тощо. Пили, їли, гово-
рили, трохи танцювали, музика грала. Посеред роскіш-
ної салі стояв великий портрет С. Петлюри, вквітчаний 
національними стрічками. Капеля проспівала для розваги 
"високих гостей" Кант Почаївській Б. Матері (Леонтовича), 
"На вулиці скрипка грає" (Кошиця), потім після промови 
старого п.  Дідуника та Ол.  А. Кошиця  – швайцарський  
і український гімни, після чого ми розійшлись по отелям».

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

«В честь Капелі улаштував  
п. М. Василько в одному з найкра-
щих готелів "Бернергоф" бенкет, 
на який запросив швайцарських 
журналістів. Вибрав він тому цей 
готель, бо знав, що в ньому або 
мешкають або перебувають часто 
амбасадори і консулі чужих дер-
жав. Йому справляло приємність, 
коли українська пісня лунала в 
залі готелю, а амбасадори сиді-
ли у вестибюлі і буцімто читали 
часописі, а властиво залюбки слухали української пісні. 
Це вже була така вдача п. М. Василька радіти з того, що 
представники чужих держав б'ють поклони перед укра-
їнською піснею. На тім бенкеті зіткнулись швайцарські 
журналісти ближче з нашими хористами і дивувались, 
що багато з них говорить навіть по німецьки і французьки 
та покінчили консерваторії у Відні й Будапешті. Про цей 
бенкет помістили вони в часописах нотатки і підносили 
інтелігенцію членів хору».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

«В честь Капелі улаштував Василько  
в одному з найкращих готелів "Бернергоф"  
бенкет – амбасадори сиділи у вестибюлі  
і буцімто читали часописі,  
а властиво залюбки слухали української пісні»

«Журналіст August Erb  
просить хористку Колодіївну  
переписати йому партитуру 
канту "Поч. Божої Матери"»

«Вечер о 8-й відбувся равт 
уладжений послом Васильком 
в готелю Berner-Hof. Були при-
сутні крім Капели ще й запро-
шені послом німецькі журна-
лісти, проф. Ehrlich механік, 
представник інтернаціонального комітету Черв.  Хреста 
Erb, др.  Донцов, Лозинський, о.  Сембратович, Чижев-
ський і багато инших. Около 10-ої на просьбу посла Ка-
пела співає для присутних журналістів кант "Почаїв.
Божа Мати"  – Леонтовича і "На улиці скрипка"  – Коши-
ця. Журналіст August Erb просить хористку Колодіївну 
переписати йому партитуру канту "Поч.  Божої Матери".  
О 1/2 12 Кошиць дякує послови за гостинність і всі розхо-
дяться додому».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели
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Лист женевського музикознавця і музичного видавця Анрі  
Шалянде (Henri Challande) до Олександра Кошиця з пропозицією 
видати українські пісні, 14 жовтня 1919 року (Женева):
«Пане директоре! Вчора ввечері я радо прослухав у Женеві Ваш 
дивовижний концерт і хочу привітати Вас із цією подією, а також 
подякувати Вам і Вашим співакам за отриману нами насолоду. 
Я також опікуюсь народною музикою і залюбки познайомлюся 
ближче з Вашими чудовими творами. Чи ж видавали їх, чи є збір-
ки творів? І де їх можна розшукати? 
Чи не думаєте Ви, що з цих творів можна зробити справді чудове 
видання? 
Був би щиро вдячний за відповідь на поставлені мною запитання. 
Даруйте за зухвалість, із якою до Вас звертаюсь, а ще – висловлюю 
Вам свою найщирішу повагу».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 50 Æ

Лист диригента Бернського міського театру Альберта Нефа 
(Albert Nef) до українського представництва в Берні, 16 жовтня  
1919 року (Берн): 

«Керівнику української дипломатичної місії в Берні
Шановний пане!

На жаль, я не зможу прийняти Ваше люб’язне запрошення на 
сьогоднішній раут у Бернергофі. Натомість маю повідомити, що з 
захопленням спостерігав за вчорашнім концертом і зачарований 
глибиною співу, якістю голосів виконавців та геніальністю дири-
гента. Там, де є така талановитість, можна ще багато сподіватись 
від музичного майбутнього!

З щирою повагою
Ваш доктор Альберт Неф,
Капельмейстер Бернського міського театру».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 19 Æ

Видавець Анрі Шалянде:  
«Чи не думаєте Ви, що з цих творів 
можна зробити чудове видання?»

Диригент Альберт Неф:  
«Там, де є така талановитість,  
можна ще багато сподіватись гарного  
для музичного майбутнього!»
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«Ваші надзвичайні концерти сприятимуть  
поглибленню дружніх зв’язків між нашими  
країнами»

Подячний лист від Асоціації депортованих поранених швей-
царських громадян (Vereinigung geschädigter Auslandschweizer 
Association des Suisses lésés ou expulsés de l'étranger) на адресу 
Олександра Кошиця, 3 листопада 1919 року (Берн):
«Вельмишановний пане,
Відчуваємо настійну потребу ще раз висловити Вам від імені на-
шої спілки найсердечнішу подяку за незабутній концертний вечір 
в Kursaal Schänzli, для успіху якого Ваш незрівнянний хор зробив 
все можливе. Плекаємо надію, що Ваші надзвичайні концерти 
великою мірою сприятимуть ще більшому поглибленню в майбут-
ньому тих дружніх зв’язків між нашими державами, які вже існу-
ють сьогодні. Сповнені приємних сподівань».

Афіша благодійного концерту Української Республіканської Ка-
пели, що відбувся спільно з бернським оркестром на користь по-
ранених швейцарців 1 листопада 1919 року в «Kursaal Schanzli» 
(Берн). Після творів світової класики Бетховена, Ліста й Вагнера – 
звучать українські колядки й народні пісні: «Щедрик» Леонтови-
ча, «Гей, я козак з України» Кошиця тощо. Елементи оформлення 
афіші – державний тризуб УНР і швейцарський герб – демонстру-
ють міждержавний рівень концертного заходу. 

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 97 Æ

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 150

«В першому відділі концерту ор-
хестра заграла рапсодію Ліста, сім-
фонії Бетовена й Вагнера, а потім 
виступила Капеля. На сцені з обох 
боків висів український прапор,  
а посередині швайцарський (білий 
хрест на червоному тлі), посол ба-
рон Василько приймав привітан-
ня від президента міста Берну й 
инших осіб. Варт уваги також і те, 
що на афішах до цього концерту 
був надрукований наш герб – три-
зуб поруч з швайцарським, проти 
чого місцеві росіяне вживали всіх можливих заходів, бо це 
як нас тоді інформували, було ніби рівнозначним визнанню 
України Швайцарією. Але росіянам свого не вдалось досяг-
ти. Так, цими своїми десятьма концертами Капеля за 20 день 
спопуляризувала українську пісню в Швайцарії, об'їздивши 
її вздовж і впоперек. 
Оці часті переїзди зробили з нас просто якихось манікенів: 
приїхали до того чи иншого міста, попили, поїли, поодягали 
фраки, білі шовкові сукні, вдарили цих європейців по черепу 
(як висловлювався Кошиць) своєю піснею, потім прийшли до 
отелю, роздяглись, переночували, зібрались і гайда до иншо-
го міста!"»

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Леонтій Безручко:  
«На афішах був надрукований наш тризуб поруч з 
швайцарським, проти чого місцеві росіяни вживали 
заходів, бо це було рівнозначним визнанню України»

«Вдарили цих європейців по черепу  
(як висловлювався Кошиць) своєю піснею  
і гайда до иншого міста!»
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БЛИЗЬКО 50 РЕЦЕНЗІЙ:

Деякі з концертних приміщень, де прохо-
дили виступи Української Республіканської 
Капели у Франції: Théâtre du Vaudeville 
(Paris), L’Opéra Grand Théâtre (Lyon),  
Casino municipal (Nice).

«Український Національний Хор після багатьох складнощів 
та пригод нарешті приїхав до Парижа. Створений па підставі  
закону від 25 січня цього року хор змушений був евакуювати-
ся до Кам’янця-Подільського у зв’язку із нападом більшовиків. 
Завдяки цій державній інституції генерал Петлюра, керівник 
нової Республіки, вирішив спробувати показати світу окреміш-
нє існування та етнічну ідентичність свого народу у великій сім’ї 
слов’ян... Які ці люди далекі від нашого мізерного прагматично-
го менталітету, яка в них відчувається віра!»

Раймон Шарпантьє (Raymond Charpantier), диригент,  
редактор мистецького часопису «Comoedia», 8 листопада 1919 року

ФРАНЦІЯ:

«Генерал Петлюра вирішив показати світу 
окремішнє існування свого народу»
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«Подбайте про те, щоб Укр. Республ. 
Капела могла приїхати до Парижу для 
демонстрування богацтв української 
музично-пісенної творчости. В Чехії 
ця капела творила фурор і багатьох 
москвофілів перетворила в українців.  
Я певен, що Європа немає чогось по-
дібного. Можливо, що перебування 
Капели в Парижі улекшить і прочис- 
тить атмосферу упередження».

Симон Петлюра  
до Михайла Тишкевича,  

30 вересня 1919 року

Нарешті Капела прибуває до Парижа. Усупереч намаган-
ням російських кіл зірвати українську прем’єру, концерти в 
Salle Gaveau 6, 12 і 15 листопада 1919 року проходять успішно.  
Мистецьку місію УНР вітають квітами Голова української 
делегації у Парижі граф Михайло Тишкевич, представники 
Українського пресового бюро та Комітету незалежної Укра-
їни. Прем’єру відвідують Михайло Грушевський, дипломати 
Олександр Шульгин, Арнольд Марголін та інші. Спеціальний 
урядовий представник Симона Петлюри вручає хористам бу-
кет червоних троянд: «Головний Отаман Симон Петлюра пе-
редає вам усім глибокий привіт від нескореної України».
Після виступу співаків граф Михайло Тишкевич веде їх  
оглядати паризький Лувр (Musée du Louvre). Під свій патро-
нат Капелу беруть і французькі симпатики України  – член 
Парламентського комітету з питань народностей, журналіст 
Жан Пелісьє (Jean Pélissier), редактор парламентського вісни-
ка «Revue Parlementaire» Анрі де Шамбон (Henry de Chambon),  
голова комітету закордонних і колоніальних справ фран-
цузького парламенту Анрі Франклін Буйон (Henry Franklin-
Bouillon). Саме завдяки їх сприянню, помноженому на реко- 
мендацію французького посла, що побував на концертах  
Капели в Берні, міністр закордонних справ Франції Стефан 
Пішон (Stephen Pichon) згодився надати довгоочікувані візи 
українському хору. Захоплена українськими співами й донь-
ка Голови Ради Міністрів Франції Жоржа Клемансо (Georges 
Clemenceau) Тереза Юнк-Клемансо (Thérèse Junq-Clémenceau). 
Аби посприяти легітимації української місії в очах францу- 
зького політикуму, вона прагне вивести концерти Капели в 
урядові приміщення. Та найкращий інструментарій для змі-
ни суспільних настроїв Франції має музична школа Лисенка. 
Професор Тулузької консерваторії Жорж Г'юро (Georges 
Guiraud) після виступів Капели у тулузькій Salle du Jardin- 
Royal запитує: «Як ця музична школа досі не була нам відомою? 
Спеціальний каталог Бєляєва нічого про неї не говорить...  
Невже вона була зруйнована під вагою слави великоросій-
ських колег?» 

До французького лексикону вриваються нові українські 
бренди: «Chtchedryk» і «Notre-Dam de Potchaiv». Концепція  
«єдиної і неподільної Росії», що трактує українців і україн-
ську культуру як невід’ємну складову російської, а разом з тим  
унеможливлює самостійне життя і репрезентацію україн-
ського мистецтва в світі, стає сумнівною вартістю в середови-
щі французьких інтелектуалів. Видатний історик, професор 
Сорбонни Шарль Сейньобос (Charle Seignobos), прирівнюючи 
своє враження від українського мистецтва до ефекту музики 
Вагнера, підсумовує: «Жодна пропаганда не може бути ефек-
тивнішою для визнання української нації».
Крім Парижа й Тулузи Капела гастролює упродовж листопа-
да-грудня 1919 року в Марселі, Ніцці й Ліоні. За сприяння Жана 
Пелісьє Комітет міжнародних стосунків під патронатом мар-
сельської Торгово-Промислової палати (Le Comite de Relations 
Internationales sour la patronage de la Chambre de Commerce 
de Marseille) влаштовують на честь Капели прийом. Далі  –  
благодійний концерт на користь Ліги дітей Франції (Ligue 
Fraternelle des Enfants de France). Новий 1920 рік хористи 
зустрічають у салоні графині де Поліньяк (Princesse Edmond  
de Polignac). На усіх заходах «Щедрик» Миколи Леонтовича 
виконується на біс.
Другий тур українських гастролей у Франції починаєть-
ся 15  січня 1921 року у знаменитому паризькому Théâtre des 
Champs-Élysées. Директор Жак Еберто (Jacques Hébertot)  
захоплюється українським співом, і на лютий призначається 
ще 20  концертів. На заходах присутні вершки французького 
суспільства – генерал армії Моріс Пелле (Maurice Pellé), танцю-
ристка Айседора Дункан (Isadora Dunkan), котра у «Пам’ятній 
книжці» Капели вписує: «Bravo!!!» 
...У цей же час в окупованому більшовиками селі Марківка на 
Вінниччині стається вбивство. «В ночь на 23-е января агент  
Уездчека ГРИЩЕНКО выстрелом из винтовки убил сына свя-
щенника с. Марковки, Кубличской волости Николая ЛЕОНТО-
ВИЧА 43-х лет... Начальник Уездной Советской Милиции»...

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 142 зв. 

«Щедрик» Миколи Леонтовича в перекладі на французьку мову 
друкувався в програмках українських концертів у Франції. 

Обкладинка книги спогадів «Українська пісня в світі» співака  
і кур'єра Капели Олександра Пеленського, ілюстрована видатним 
українським архітектором та мистецтвознавцем Володимиром  
Січинським, котрий виконував при Капелі скромні функції кур’єра.
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Граф Михайло Тишкевич:
«Роблю все можливе для  
здобуття віз членам хору»

Телеграма Голови української делегації у Парижі графа Михайла 
Тишкевича до представництва українського посольства в Берні 
щодо концертів Капели в Парижі, 11 жовтня 1919 (Париж): 
«До пані Чикаленко-Келлер.
Роблю все можливе для здобуття віз членам хору. Попереджаю 
про труднощі в організації концертів через страйки. Вони можли-
ві лише у тому випадку, якщо дирекція матиме достатні фонди і не 
розраховуватиме на прибутки з концертів».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 51

«Париж! Неждано, негадано... Візи дістали несподівано зав-
дяки, здається, листові Пішона (сенатор, друг України) ще 
тоді, коли Італія дала візи і знов відобрала назад (кажуть що 
через інтриги москалів). 
Останній концерт в Берні – і ми ввечорі в потязі до Франції. 
Після чистесенької Швайцарії французькі станції вразили 
нас хаосом і брудом; відчувалась війна. Ніч я переспав за со-
лені гроші в холодному вагоні 2-ї кляси, а туманним ранком 
ми вже були в Парижі, серед неймовірного бруду на вулицях.
Нас зустріла делегація від Місії  
і сенатор Шелухін (Сергій Павл.)  
з урядовцями. Шелухін одвіз мене в 
своєму авті на Рю-де-Фо до готелю 
"Бюргунді". Того ж дня ввечорі я й 
Тучапський зложили візиту гр. Тиш-
кевичові. Він був хворий і приймав 
нас у постелі. Дуже милий чоловік  
і добрий українець. Показалось, що 
земляк (з Таращанщини)».

Зі «Щоденника»  
Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Париж! Неждано, негадано... 
Нас зустріла делегація від Місії 
і сенатор Шелухін»

Сергій Шелухін

Ç Паризька листівка із зображенням вокзалу Сен-Лазар, надіслана хористу Капели Роману Кирчіву секретарем української делегації у Парижі  
Михайлом Рудницьким. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 69
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«Третього листопаду о 8 г. вечора виїхала Капеля з Берна й на 
другий день приїхала до Парижу. Перший концерт відбувся 
6.XI з великим успіхом, так що вдарили по черепу й фран-
цузів; особливо велику сенсацію у публіки викликала "Мар-
сельєза" у виконанні Капелі. Одна якась відома співачка аж 
поцілувала Кошиця від захоплення. В другому відділі кон-
церту на bis співали "Щедрик" (Леонтовича), а в третьому  – 
"Ой пряду, пряду" (Леонтовича), "Черевички" й "По опеньки 
ходила" (Лисенка). 
Одна китиця квітів була від посольства У.Н.Р. в Парижі,  
а друга від "Комітету Української Самостійности". Цікаво, 
між иншим, відзначити, що шеф посольства У.Н.Р. в Парижі, 
як оповідали Капеляне, перед концертом у когось із наших 
членів адміністрації питав: "А ви будєтє пєть по украінскі?". 
Сам цього не чув, але не маю підстав не вірити капелянам;  
за що купив, за те і продаю!
Був присутнім на цім концерті і проф. М.С. Грушевський, 
який в розмові з нами, сказав: "Це Ви мусите побути довгень-
ко в Парижі! А то ж!"».

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Леонтій Безручко:  
«Вдарили по черепу  
й французів»

«Франція – Париж, центр всесвітньої культури, мрія не одно-
го смертельника, а тимбільше для членів поневоленої нації, 
які не лиш терплять на згадку, що будуть співати у вимрія-
ному місті, але й на згадку, чи піснею на устах зможуть до-
конати цего, чого не доконали ні армії на полі боїв, ні крик 
розпуки та протести поневоленого народу, ні купи брошу та 
книжок.
Довідавшись, що в Парижі є знаменитий але дуже строгий 
критик, п. Шарпантіє, який з нікого і з нічого не був ще вдово-
лений, адміністрація капелі хотіла його мати на генеральній 
пробі. Вона вислала до нього членку хору, п. Добродієву, яка 
мала завдання запросити його на цю пробу. Це завдання було 
одначе дуже тяжке, бо п. Шарпантіє довго опирався і коли б 
до нього був прийшов якийсь мужчина, то певно був би від-
мовив, але що це була жінка, галянтний Француз заявив, що 
піде бодай на 5 мінут, бо більше часу не має до страчення. 
Та коли прийшов на початок проби, п. Шарпантіє так за-
смакував в українській пісні, що мимо браку часу був через 
цілий час проби, а то є дві години з надвишкою. Зараз по 
першім концерті помістив п. Шарпантіє з власної ініціятиви 
в театральнім журналі критику, в якій апотеозував укр. хор,  
а такої славної критики від нього не видів ще Париж».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

Олександр Пеленський:  
«Довідавшись, що в Парижі є 
знаменитий але дуже строгий 
критик п. Шарпантіє  
адміністрація капелі вислала 
до нього членку хору  
Добродієву»

Ç Паризька листівка із видом на річку Сену й Ейфелеву вежу, надіслана хористу Капели Роману Кирчіву секретарем української делегації у Парижі 
Михайлом Рудницьким. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 73
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Репертуар прем’єрних концертів Української Республіканської  
Капели у Парижі в «Salle Gaveau» 6, 12, 15 листопада 1919 року.
В «Журналі» Капели зазначається: «При колядках особливо "Ще-
дрик" і "Ой на горонці" публіка зробила нам бурхливу овацію  
і домагалась повторення» (6 листопада 1919 р.); «Друга частина 
"Веснянок" Лисенка викликали довготривалі оплески» (12 листо-
пада 1919 р.); «На bis співали "Щедрик" Леонтовича, "Ой пряду" 
Леонтовича, після "Ченчика" надпрограмово "Скрипка" – Кошиця»  
(15 листопада 1919 р.).

Підписи у «Пам’ятній книжці» Капели українських та французь-
ких діячів, присутніх на прем’єрному концерті українців в Пари-
жі в Salle Gaveau 6 листопада 1919 року: Михайла Грушевського,  
Михайла Тишкевича, Дмитра Ісаєвича, а також французьких  
діячів, зокрема, Georges Teodoroff з французької Опери залишив 
підпис: «Неха(й) живе Украина».

Ç Пам’ятна книжка Української Республіканської Капели. Прага, 1919–1923.  
Т-А 002558. Національна бібліотека Чеської Республіки – Слов’янська бібліотека,  
Прага Æ

Михайло Грушевський:  
«Вітаю в Парижі  
нашу славну Капелю»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 129 зв.
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Å Афіша прем'єрних концертів 
Капели у Парижі.
ЦДАВО України.  
Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 141

«Приходько... розказує історію невдалого шкандалу, який 
приготовляли москалі для нас на перший концерт. Москви-
ни пробували ужити навіть помочі французів, представ-
ляючи нас за большевиків і спільних ворогів їх і Франції  
і пропонували при співанню гимну "Ще не вмерла" щоб один 
із москвинів звернувся до авдиторії і назвав нас зрадника-
ми Великої Росії і Антанти та візвав публику до покинення  

салі. Представники французької влади за інтервенцією 
ред. Pelisier відповіли тим московським колам, що коли вони 
зробили б такий шкандал, то їх арештують а прочих виселять 
з Франції. На концерт були вислані тайні агенти і збільшена 
кількість поліції і в той спосіб уникнено скандалу».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Софія Колодіївна:  
«Пропонували при співанню 
гимну "Ще не вмерла"  
щоб один із москвинів  
звернувся до авдиторії  
і назвав нас зрадниками  
Великої Росії і Антанти –  
на концерт були вислані тайні 
агенти і збільшена кількість 
поліції і в той спосіб уникнено 
скандалу»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 67 зв. Æ
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Український Національний Хор.
Великі священики мистецтва  
служать справі краси в Парижі

«Національний український хор після багатьох складнощів 
та пригод нерешті приїхав до Парижа. Створений па підставі  
закону від 25 січня цього року хор змушений був евакуювати-
ся до Кам’янця-Подільського у зв’язку із нападом більшовиків. 
Завдяки цій державній інституції 
генерал Петлюра, керівник нової 
республіки вирішив спробувати 
показати світу окремішнє існуван-
ня та етнічну ідентичність свого 
народу у великій сім’ї слов’ян.
В день, коли ми отримали по-
відомлення про угоду між Пет-
люрою і Денікіном, згідно якої 
останній мав би евакуювати свої 
війська з території України, наці-
ональний хор давав свій перший 
концерт в залі Gaveau. З власних 
джерел ми дізналися, що пан Кру-
шельницький, міністр освіти, взяв 
на себе зобов’язання організува-
ти розвиток усіх напрямків укра-
їнської національної культури.  
В роботі музичної секції він звер-
нув особливу увагу на український 
фольклор, завдяки якому прагнув 
розбудити почуття патріотизму 
й дисципліни, необхідну країні 
як ніколи. Слухаючи Український 
Національний Хор, ми розуміємо, 
що у нього це вийшло. 
Які ці люди далекі від нашого мі-
зерного прагматичного менталі-
тету, яка в них відчувається віра!
Ми захоплюємося цією невиму-
шеною вірністю загальній ідеї 
та прив’язаністю до мистецтва, відданістю справі. В їхніх очах 
пан Кошиць є не лише керівником оркестру, але в якомусь сенсі  
Богом, законом, якому вони підкоряються. Тому він може отри-
мати від хору усе, що забажає. 
Його вміння захоплює. Будучи вихованцем школи Фелікса Мо-
теля, я знайшов у пана Кошиця цю плавність жестів, а водночас 

домінування, свободу в його стилі керувати, певну простоту і на-
ївність, точність та гнучкість, цю привабливість, якою відрізняв-
ся колись великий Берліоз. 
Пан Кошиць творить у моменті, його інтерпретації оновлюються 
до безкінечності. Це справжній диригент у всіх розуміннях цьо-
го слова. Його музична армія відрізняється, окрім послуху, не-
ймовірним вродженим музичним смаком. Голоси красиві й точні 
до такої міри, що навіть у найтонших нюансах звук залишається 
абсолютно чистим. Жодної неточності у найкапризніших ритмах 

та в найскладніших вокальних пе-
реходах, виконання українського 
національного хору залишається 
ідеальним. Немає нічого, чого б 
їм бракувало. Навіть несподівані 
переходи та незапрограмовані 
спонтанності під впливом певних 
флюїдів провокують музичне сяй-
во і викликають екзальтацію.
Програма першого концерту 
включала канти  – релігійні гімни, 
6 різдвяних пісень та 6 народних 
пісень. Навіть якщо мелодія в гли-
бині переповнена розпачем, там 
є іскри радості. Композитор Ли-
сенко перейняв від народу пісні, 
будуючи їх на народній мудрості. 
Вони містять зародки звичаїв, від 
яких вони надихаються, містять 
делікатний гумор і тонку фанта-
зію. Це проявляється, зокрема, у 
піснях "Черевички", "Пряля".
Дві години співу "a capella" іно-
земною мовою закінчилися чоти-
рикратним викликом на біс  – це 
характеризує найкраще успіх цьо-
го вечора.
Читач, котрий знає мій нахил  
і мою постійно невдоволену слу-
хацьку натуру, буде мабуть дуже 

здивований від цієї моєї оцінки. На 
свій захист можу сказати, що любителі мистецтва повинні яко-
мога швидше йти слухати це виконання і нехай вони потім ска-
жуть, чи я їх в чомусь обманув».

Raymond Charpantier, музичний критик, диригент, редактор 
мистецького часопису «Comoedia», 8 листопада 1919 року

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 13

«Жоден хор не презентував тут нічого подібного»
«Жоден хор, ані французький, ані іноземний не презентував 
тут ще нічого подібного... Ці 85 співаків виконують пісні з таким 
колоритом, що слухач часто впадає в ілюзію ніби чує оркестр... 
Чисельна публіка, присутня на прем’єрі, висловила своє  
бурхливе захоплення частими й довгими оплесками».

«Le Nouvelliste», 9 листопада 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 60

«Це було одкровення»
«В залі Gaveau виступив під орудою пана Кошиця Український  
Національний Хор. Вечір почався з виконання Марсельєзи й 
українського гімну. Це було справжнє одкровення. Рідко хто 
співав "Марсельєзу" з більшим натхненням, повагою й доскона-
лістю... Публіка гаряче привітала цю мистецьку маніфестацію». 

«Le Temps», 9 листопада 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 19 
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«Сподобались вибухи щирої веселості,  
особливо в "Щедрику"»
«Це турне патріотичної та музичної пропаганди, яку президент 
молодої Української Республіки спорядив до Франції. В репер-
туарі українців найбільше нам сподобалась градація мотивів, 
їх характерний орієнталізм, а також вибухи щирої веселості, 
особливо в "Щедрику" – пісні, що починається з раптового на-
ступу і в якій ефекти справді чудового гумору формуються шля-
хом простої градації голосів. Успіхи українського хору та його 
диригента були очевидні з оплесків, що вибухали кожного разу 
упродовж усього вечора».

Louis Schneider, «New-York Herald», 9 листопада 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 19 

Диригент Кошиць керує хором пальцями й очима
«Суботні та недільні концерти за участю Українського Націо-
нального Хору були на межі досконалості. Цей хор став для нас 
одкровенням, він належить до найвищого гатунку. 
Хор налічує близько 100 людей і схожий на гігантський орган, 
в якому гучні жіночі голоси й тенори, а разом з ними поважні 
баси створюють довгу і глибоку симфонію. Диригент Кошиць 
керує хором невловимими жестами рук, пальцями й очима. 
Коли випадково його руки грізно підносяться вгору, це для того, 
щоб підкреслити особливий ефект "форте". Нюанси, що чергу-
ються між "піано" і "сфорцандо" вражають своєю безмежною 
різноманітністю. Незрівнянне багатство українського фольк-
льору має величезну кількість жанрів від різдвяних пісень до 
народних, як "Біда". Український хор нас щиро схвилював».

«Le Figaro», 22 грудня 1919 року 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 31

«Український хор відрізняється від усього, що нам 
доводилось досі чути, природою своїх голосів,  
артистичністю виконання та якістю своєї музики»

J.-B. de Brettes, «Le Telegram», 23 листопада 1919 року

«Голосом Хору Української Республіки  
звучить душа цілого народу»
«Однією з найперших ознак, за якою можна стверджувати, що 
країна жива і є сильною, є те, який внесок вона робить у мис-
тецтво, передусім музичне, як вершину будь-якого розквіту. 
Саме це можна сказати про Україну з першого дня, відколи ця 
молода республіка визволилася з неволі, що тяжіла над нею 
протягом століть, і нарешті почала зростати, розвиваючи ті па-
ростки, які до того придушувались. Насправді Україна володіє 
надзвичайно багатим музичним фондом і вона намагається 
його культивувати, оцінити належним чином та не дозволити 
іноземному впливу його захопити. Саме для цього невтомно 
трудиться музична секція українського Міністерства народної 
освіти, в першу чергу створюючи та підтримуючи «національні 
хори». 
Але й цього було недостатньо Директорії Республіки Україна,  
в першу чергу головнокомандувачу української армії пану  
Симону Петлюрі. Він бажав познайомити світ, іноземні країни 
з багатствами країни і дати нам можливість насолодитись укра-
їнськими співами. Здається, що голосом Хору Української Рес-
публіки звучить душа людини і, водночас, душа цілого народу. 
Його радощі, віра в справедливість та добро. 
Це справжній вокальний оркестр пана Кошиця: він знає всі 
його можливості, і керує ним з безкінечною точністю і вправні-
стю, знаючи, як скористатися надзвичайною м’якістю для будь-
яких пасажів, всіма контрастами, всіма тонами й відтінками, 
якими так щедро обдаровані пісні цієї країні. 
Ще одна річ, окрім всього, притаманна Хору Української Рес-
публіки, це інстинкт нації, де всі співають, та любов до країни, 
яка оживляє серця народу і запалює всі його починання».

Georges Joanny, «Le Courier Musical», 1 грудня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 31

«Украинские Старики в Париже  
от радости плакали...  
и наказывали Молодой Украине  
за ея золотую волю дуже крепко постоять» 

Ç Записка з відгуком на концерт Капели від українського емігранта у Парижі  
V. de Kanniovsky, 10 грудня 1919 року.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 299
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Редактор Анрі де Шамбон:  
«Я докладу усіх зусиль аби Французький Уряд  
дозволив Вам виступити у Франції» 

Лист Капелі від редактора парламентського видання Франції 
«Revue Parlementaire» Анрі де Шамбона (Henry de Chambon) зі 
згодою розмістити в його виданні інформацію про мистецьку  
місію УНР, 16 вересня 1919 року (Париж):
«Пане! Я одержав від Вас пакунок із матеріалами про Український 
Хор, а також Вашу листівку. Я надрукую ці надзвичайно цікаві 
матеріали в одному з найближчих номерів і докладу всіх зусиль, 
аби Французький Уряд дозволив Вам виступити у Франції. Щиро  
дякую за над міру схвальні слова про мене – я лише письменник, 
що силкується якнайкраще прислужитися справі утвердження 
свободи та справедливості. Мої найщиріші вітання». 

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 29–30 зв.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 55

Зі статті «Хор Республіки України», розміщеної на перших трьох 
шпальтах парламентського вісника Франції «Revue Parlementaire» 
з ініціативи його редактора Анрі де Шамбона, 1 жовтня 1919 року:
«Я щойно отримав листа, що супроводжувався документами та 
фотографіями, які охоче публікую. Я сподіваюся, що звернення, 
адресоване мені, буде почутим, і французький уряд, як і ми, завж-
ди зможемо прочитати на нашому кордоні: "Тут починається кра-
їна свободи"».

«Мсьє де Шамбон,
...Зараз ми знаходимося на порозі Франції, втім нашу пісню, ве-
ликого народу, який стражденно бореться проти більшовицько-
го вторгнення і польської узурпації, не пустили на поріг. Низка 
учасників хору очікує у Відні на оформлення віз з паспортами для 
Франції, всі наші зусилля щодо їх отримання нічого не дають. Нам 
видаються візи для Італії та Англії, але перш за все ми повинні ви-
ступити у Франції, яка зараз вирішує долю народів.
Хор Республіки України складається з 80 чоловіків та жінок. Ко-
лектив складають здебільшого працівники міністерств, відправ-
лені за наказом уряду. Хор організований Міністерством мисте-
цтва та національної культури, він перебуває на балансі держави  
і забезпечений міністерством. Зайве говорити, що хор для Фран-
ції не становить жодної небезпеки з точки зору більшовицької 
пропаганди. Навпаки, ми твердо переконані в тому, що наша мі-
сія полягає в тому, щоб принести користь не тільки Україні, але й 
Франції, яка завдяки своїй моральній силі має завершити більшо-
вицький тероризм в Європі.
Адміністрація українського хору звертається до Вас, мсьє де Шам-
бон, з проханням посприяти в отриманні дозволу на приїзд хору 
до Франції».

Українська Республіканська Капела:  
«Ми твердо переконані, що наша місія полягає  
в тому, щоб принести користь не тільки Україні,  
але й Франції, яка має завершити  
більшовицький тероризм в Європі» 
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Лист Міністра закордонних справ 
Франції Стефана Пішона (Stéphen 
Pichon) до голови комітету закордон-
них справ французького парламен-
ту Анрі Франкліна Буйона (Henry 
Franklin-Bouillon), в якому він спові-
щає про свій дозвіл надати співакам 
Української Республіканської Капели 
французькі візи, 20 жовтня 1919 року.
Дане рішення було ухвалено після 
тривалої кампанії сприяння україн-
ському турне у Парижі з боку Жана 
Пелісьє, Анрі де Шамбона, Франкліна Буйона, а також посла 
Франції у Берні, котрий у жовтні 1919 року побував на українських 
концертах в Швейцарії.
«Пане депутате! 
Відповідаючи на Ваш лист від 20-го числа поточного місяця, 
радо сповіщаю: я надав дозвіл нашому Послу у Берні завізува-
ти паспорти 79 осіб, що складають корпус Національного хору  
України. 
Висловлюю Вам найщирішу повагу.
       С. Пішон».

Журналіст Жан Пелісьє:  
«Не сумнівайтеся, ми зробимо 
все необхідне, щоб хор сюди 
приїхав»

Лист французького журналіста, члена Парламентського комітету 
з питань народностей Жана Пелісьє (Jean Pélissie) до секретарки 
Капели Ганни Ватич з приводу допомоги в організації приїзду 
хору до Франції, 9 жовтня 1919 року (Париж):
«Шановна пані! Я отримав Вашого листа стосовно Українського 
Хору. Будьте певні, ми зробимо все від нас залежне, щоби його 
приїзд відбувся. Може Вам уже відомо, що я особисто звернув-
ся з проханням супроводжувати хористів у Франції, ще в липні. 
А втім, Вам мали телеграфувати, що слід надіслати мені ім’я, вік, 
прикмети, а також біографічні довідки на всіх учасників хору.  
Я неодноразово звертався за цією інформацією, проте отримати 
її не зміг. Оскільки час підганяє, слід поквапитись. Ми завжди за-
любки знайомимося з відомостями й матеріалами про становище 
у вашій країні, які Ви люб’язно нам надсилаєте. Чи не плануєте і Ви 
завітати до Парижа разом із Українським Хором? 
Відданий Вам Жан Пелісьє».

Міністр закордонних справ Стефан Пішон:  
«Я надав дозвіл нашому Послу у Берні  
завізувати паспорти Національного хору України»

Фрагмент листа. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 49 Æ

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 22
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Лист Голови Директорії УНР Симона Петлюри до журналіста, чле-
на Парламентського комітету з питань народностей Жана Пелісьє,  
28 жовтня 1919 року (Кам'янець-Подільський):
«Мій дорогий Пелісьє!
Багато вже минуло часу, коли я з Вами бачився. З цього часу пере-
жили ми багато тяжких моментів і не один сивий волос вказує на ті 
болючі етапи тієї дороги, якою ми пішли. Ми маємо багато ворогів, 
але через те, власне, скристалізувалась єдність волі нашого наро-
ду, через те й запалало могутнім вогнем бажання нашої країни 
до власної суверенности. Під теперішню пору нашим найтяжчим 
ворогом є Денікін, який замість воювати з большевиками, обер-
нув проти нас гармати й кріси, які отримав від Антанти; його стар-
шини заявляють цілком одверто, що коли буде повалено Україну, 
вони вестимуть війну з Польщею і Румунією.
Ми не отримали досі жадної помочі; ні амуніції, ні технічних апа-
ратів, ні санітарного матеріялу. Нічого! Ах, коли б Ви знали, Дру-
же, скільки трагічних моментів прийшлось нам пережити через 
це цілковите опущення нас! Траплялось часто, що нашим козакам 
бракувало патронів! І тоді приходилось їм класти свою голову в 
багнетній боротьбі з большевиками! Приміри їхнього героїзму й ті 
великі криваві жертви, які вони несли, це щось одиноке, нечуване 
в історії війни.
Три четвертини наших козаків без чобіт і одежі; однак їх дух не 
погас! Ми не маємо ліків; тиф десяткує ряди нашої армії, багато з 
ранених вмирає, бо не маємо ні медикаментів, ні білля. А антант-
ські держави, які проголошують високі принципи, забороняють 
Червоному Хрестові прибути до нас! Ми вмираємо, а Антанта, мов 
Пилат, вмиває руки, й нам не остається більш нічого, як кликнути 
їм: "morituri te salutant!"
Та Ви знаєте це добре, Друже! Осторонь від переворотів і політич-
них комбінацій стоять незмінені принципи гуманности і філян-
тропії. Для осягнення цих принципів закладено Червоний Хрест. 
Його відділ мусить прибути на Україну, щоб рятувати хворих  

і ранених, і тим дати доказ, що милосердя й любов ближнього не 
знає ріжниць і що вона не ділить людей на добрих і злих, на овець 
і вовків!
Через Вас звертаюсь я до великої французької демократії, її діяль-
ність, її посвята мусить подвоїтись. Нехай вона трубить алярм! Не-
хай вона примусить того, кого слід, шанувати закони любови і люд-
ськости! Нехай французький уряд зніме блокаду і тим дасть змогу 
купити для нашої армії та нашого народу медичні средства і ліки.
У нас цього року гарні жнива, і ми за ці речі заплатимо хлібом, 
щоб тільки допомогти нашому народові, який гине на полях битви 
і якого нищать епідемічні хвороби.
Я вірю, що мій поклик не пролунає без сліду й що він знайде ши-
рокий відгомін у демократичних колах Франції.
Наш народ ненавидить большевиків і вважає їх своїми смертель-
ними ворогами; так само відноситься він і до правих, деспотичних 
і жорстоких приклонників Денікіна. Ці останні вживають тих са-
мих метод, яких вживають і большевики, і між одними і другими 
існує певного роду спільний стратегічний плян відносно України 
й українців. Денікін ллє воду на совєтський млин, і цю воду до-
ливає Антанта! Що за сумне явище! Тут мається діло з цілковитою 
політичною сліпотою! Я з цілого серця бажаю, щоб антантські кола 
увільнилися від подібної хвороби й почали дивитись на справи 
правдивими очима.
У тих тяжких трагічних умовах, серед яких ми будуємо свою долю, 
ведемо свою визвольну боротьбу, ми потішаємося думкою, що є 
ще люди, які мимо цієї загальної сліпоти правдиво оцінюють наше 
становище і усувають всякі перешкоди, пересуди й недовір'я. 
Це все дозволяє мені й моїм приятелям легше нести цей тяжкий 
хрест, який на нас поклало Провидіння. Ви, мій Друже, є одним з 
тих, хто sine ira et studio виступаєте в обороні нашої нації, і я вірю, 
що настане день, коли правда і справедливість побідить.
Дозвольте мені в доказ моєї вдячности за Вашу моральну поміч 
стиснути Вашу руку. Відданий Вам Петлюра».

Симон Петлюра:  
«Мій дорогий Пелісьє! Хай французький уряд зніме 
блокаду аби купити для нашої армії та народу  
медичні засоби і ліки»

Ç Лист Симона Петлюри до Жана Пелісьє французькою мовою. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 234, 234 зв, 235, 235 зв. 
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З листа адміністратора Капели Олекси Приходька (завідував фі-
нансовими справами хору) до хористів з пропозицією зменшити 
їм оплату праці з 50-ти до 40-ка франків денно, аби підтримати 
«ранених і хворих Славної Української Армії» і Отмана Петлюру, 
9 грудня 1919 року (сам Олекса Приходько доклав до заяви 500 
франків для пересилки в Україну):
«...Писав я її під живим вражінням того, що мені стало відомим 
про наш край, військо, Петлюру… Коли, здавалось, гине все, як 
протест  – стоїть наша Капеля і спокійно провадить свою роботу, 
бо твердо вірить в перемогу над ворогом… Коли газети поспішили 
сповістить, що України вже немає, яке щастя, думав я, що ми своїм 
чарівним співом можемо протестувати проти сього на цілий світ. 
На цих днях ми одержали зі Швайцарії статтю одного критика, 
який в своїй статті під назвою "душа одного народу" говорить між 

іншим слідуюче: "В римськім праві істнує фікція, згідно якій ново-
народжена дитина стає обєктом права лише після першого крику. 
І ось нам здавалося, слухаючи Український Хор під керівництвом 
його геніяльного дірігента, що на наших очах народжується ціла 
нація, яка криком міліонів своїх синів заявляє світові свою тверду 
волю ввійти рівноправним членом – до родини вільних народів… 
Цей крик нації, яка тільки що народилась в крові, крик який не-
сеться до нас з далеких степів України. Хай же цей крик знайде 
собі відгук в цілому світі". 
Навожу цю цітату через те, що рахую думку автора найбільш влуч-
ною з того, що було написано про мету і значіння нашого хору за 
кордоном. Хотілося зробити так, щоб при найгірших умовах на 
Україні, продовжити як найдальше свою роботу тут, за кордоном…»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 6

Олекса Приходько: 
«Писав я її під живим вражінням того, що мені стало 
відомим про наш край, військо, Петлюру...»

Лист члена Української делегації на Паризькій мирній конференції 
(на бланку – Секретаря Надзвичайної Дипломатичної Місії УНР до 
Франції) Михайла Рудницького (перекладав для хору французькі 
рецензії на українську) до редактора, співака Капели Романа Кир-
чіва, 11 грудня 1919 року (Париж):
«Високоповажний пане Редакторе!
Дійшло до мого відома, що редакція "Новой Жизни" і її члени  
зустрічають чималі труднощі у своїй діяльности на чужинному грун-
ті. З огляду на те, що Надзв. Дипльоматична Місія вислана нашим 
Високим Урядом має своїм завданням вибороти якнайбільше прав 
для громадян Укр. Народ. Республики, як і з огляду на великі заслу-
ги покладені членами Укр. Республиканської Капелі, – звертаюсь до 
вас із офіціяльною пропозицією помочі при заключуванню ваших 
економічно-дипльоматичних контактів, необхідних для кожного 
здорового члена Вашої Респ. Капелі. Зваживши, що наше Пред-
ставництво має близькі звязки з представниками тутешньої Турець-
кої Амбасади, маємо надію, що послуги наші стануть Вам в пригоді 
наскільки Вам стане... – часу і охоти.
З глибокою пошаною Мих. Рудницький».

Михайло Рудницький:  
«Звертаюсь до вас  
з офіціяльною пропозицією 
помочі»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 61, 61 зв. Æ
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З відгуку на концерт Капели видатного французького історика, 
професора Сорбонни Шарля Сейньобоса (Charles Seignobos), 
опублікованого у виданні «France et Ukraine» 6 лютого 1920 року 
(автор у 1913 році присвятив українському питанню свою статтю 
«Одна поневолена нація», яку було надруковано у виданні «Les 
Annales des nationalités» разом з публікаціями Михайла Грушев-
ського, Сергія Єфремова, Ольги Косач):
«Шановний пане! Ваші хористи знову перевершили мої очікуван-
ня. Яка потужна музика в цьому оркестрі  – а це ж лише людські 
голоси, такі інтенсивні, виняткові, досконалі! Я вже не кажу про 
дивовижну майстерність у триманні довгих звуків та фіналів, чи 
про надлюдську ніжність жіночих партій! Усе це може бути ре-
зультатом віртуозності, набутої постійними тренуваннями. Безпе-
речною ознакою глибокого відчуття музики постає потужна емо-
ційність голосів, неждане чергування дикості й дитячої лагідності, 
а над усе  – цілковите суголосся, яке вибухає таким громом голо-
сів. Навіть нашу Марсельєзу виконали з такою силою та енергією, 
що вона скидалась на військовий марш, на заклик до бою, адже 
лунала з просто-таки нездоланною міццю. А яким був би ефект, 
якби хор виконав на прощання якийсь відомий твір, приміром  –  
хорову партію з Дев’ятої симфонії Бетховена! На мене хор спра-
вив неймовірне враження, щось подібне відчував дуже давно, 
коли слухав у Мюнхені твори Вагнера. Жодна пропаганда не може 
бути ефективнішою для визнання української нації. Скільки б не 
заперечували існування Вашої нації, Ваші хористи доводять, що 
ця нація має музичну душу неперевершеної сили».

Професор Сорбонни Шарль Сейньобос:  
«Жодна пропаганда не може бути ефективнішою  
для визнання української нації»

Надпис на візитівці професора Сорбонни Шарля Сейньобоса: 
«Дозвольте мені скористатися Вашою люб’язністю: прошу надати 
деяку важливу для мене інформацію. Мені повідомили, що Ве-
ликий український хор повертається до Парижа з новою серією 
концертів. На превеликий жаль, обставини завадили мені по-
бувати на Вашому потрійному вечірньому концерті в листопаді.  

Я щиро хочу виправити цю прикрість і почути це диво. На мою 
думку, саме українці є найкращими у світі співаками. Чи не могли 
б Ви сповістити, в які саме дні та в якому саме залі виступатиме 
Хор і чи можна буде забронювати одне місце? Я волів би послуха-
ти ранкову виставу, вечірні концерти я майже не відвідую. Прошу 
прийняти мої вибачення та подяку. Ш. Сейньобос».

«На мою думку  
саме українці є найкращими у світі співаками»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 112, 112 зв.

Ç
 ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 25
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Лист доньки Голови Ради Міністрів Франції Терези-Юнк Клемансо 
(Thérèse Junq-Clémenceau) до секретарки Капели Ганни Ватич:
«Пані! Я розпитала щодо оперної зали. Справді, залу у підтри-
маних нами театрах надати Вам не зможемо, проте раджу звер-
нутися до недержавних театрів, в цьому я надам Вам цілковиту 
підтримку. Тримайте мене в курсі справ, якщо Ваш проект матиме 
продовження. Висловлюю Вам свою найщирішу повагу, Тереза 
Юнк-Клемансо».

Олександр Кошиць згадує у «Щоденнику»: «До мене в кім-
нату прийшла дякувати сама дочка Клемансо. Розсипалась у 
похвалах, казала, що її батько збирається послухати Капелю 
і обіцяла свою допомогу, щоб винести концерти до урядових 
приміщень, як напр. Гранд-Опера і Сорбона. Вона казала, що 
ввесь вищий паризький світ говорить тільки про нас. Поляки 
й москалі гризуть кулаки і роблять усе, щоб нас дискредиту-
вати».

Ç ЦДАВО України. Фонд 3965. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 32

Тереза-Юнк Клемансо:  
«Я надам Вам цілковиту  
підтримку»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 23–24

Княгиня де Поліньяк: 
«Я була б рада слухати 
виступи про Україну»

Лист французької артистки та ме-
ценатки Віннаретти Зінґер, княгині 
де Поліньяк (Princesse Edmond de 
Polignac) до Капели, в якому йдеть-
ся про виступ Капели в її Салоні  
31 грудня 1919 року. Вступну лекцію 
про Україну з нагоди концерту хо-
ристів погодився виголосити знаний 
французький публіцист, симпатик 
України Шарль Дюбрей (Charles 
Dubrueil), 28 грудня 1919 року:
«Я була б рада слухати виступ про Україну на початку концерту, 
проте це здається проблематичним. Потрібно зважати на звички 
парижан. На 31 число заплановано кілька заходів, тож люди, які 
прийдуть на 16.00, будуть розчаровані, якщо відразу не зможуть 
почути цікавий хор з України. Тож було би помилкою починати 
з доповіді. Але пан Дюбрей люб’язно погодився виголосити свій 
виступ після виступу хору, як Ви слушно запропонували, за це я 
йому щиро вдячна. Висловлюю Вам свою щиру повагу та складаю 
подяку – Княгиня де Поліньяк».
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Професор Тулузької Консерваторії:  
«Як ця музична школа досі не була нам відомою?»

Фрагмент рецензії професора тулузької Консерваторії Жоржа 
Г'юро (Georges Guiraud) на концерт Капели у Тулузі з видання 
«L`express du Midi», 4–6 грудня 1919 року:
«Україна: великий край на півдні Росії, пасовиська, хліб, зерно, 
великі стада худоби. Вам це про щось говорить? Власне, такої 
нас вчили географії. Але справжня Україна нам досі була не-
відома... 
У четвер, згадуючи про добрі події минулого, я перенісся дум-
кою у довоєнні часи, коли музична душа Росії нам здавалась 
єдиною, як французька, з різницями лише в темпераменті, 
здібностях, поглядах на мистецтво. Тож можна собі уявити з 
яким здивуванням ми побачили перед своїми очима нову му-
зичну школу, вчора ще не відому, яка хоче існувати незалежно 
від російської. Ми знаємо імена знаменитих російських ком-
позиторів Бородіна, Римського-Корсакова, Мусоргського, але 
ніколи не було й мови про українських композиторів. Спеці-
альний каталог Бєляєва нічого про них не говорить , а також  
Ріман, зазвичай добре поінформований, не називає навіть 
Лисенка, який, одначе, написав великі драматичні твори, що 
виконуються з успіхом у святому місті Києві, заповненому, як  
і Москва, блискучими куполами і дзвонами церков.
Зі Стеценком, Леонтовичем, Ступницьким і Ол. Кошицем (ди-
ригентом хору) Лисенко утворює школу, що справді репрезен-
тує музичне мистецтво України... 
Як ця музична школа досі не була нам відомою? Хіба що вона 
була зруйнована вагою слави великоросійських колег? Тут дов-
гий час існував сепаратистський рух, і українці хотіли бути не-
залежними, як наприклад, поети Гоголь і Шевченко, залишаю-
чись вірними своїй країні.
Поява українців, наше до них співчуття та цікавість, яку вони 
викликали для свого національного мистецтва, змушує нас з 
усією щирістю висловити побажання вільного життя, свободи 
та незалежності цій країні, яка так пишається своїм минулим 
і настільки полум’яним, настільки обнадійливим майбутнім».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 36, 37

«Зі Стеценком, Леонтовичем, Ступницьким  
і Кошицем Лисенко утворює школу, що справді 
репрезентує музичне мистецтво України»

«Фурори робить "Щедрик" Леонтовича»

Афіша концерту Української Республіканської Капели у тулузь-
кому Salle du Jardin-Royal, 21 листопада 1919 року. 
З «Журналу» Капели: «Фурори робить "Щедрик" Леонтовича  
і "Ой пряду" Леонтовича, що мусіли повторяти і "Ой на горонці" 
Стеценка».
È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 142

Портрети композиторів 
Олександра Кошиця, Мико-
ли Лисенка та Кирила Сте-
ценка, що розміщувалися 
у програмках до концертів 
Української Республікан-
ської Капели у Франції. 
Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. 
Спр. 48. Арк. 137, 138, 138 зв.
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Ніцца:  
«Український хор має високе артистичне значення»

«Вільні від штучних методів і чужого впливу, вони будують дійс-
но національне мистецтво. Пізнати походження цієї музики, 
повернутись до природи і до землі дав нам можливість кон-
церт в Casino. Український хор має високе артистичне значен-
ня. Чудове виконання народних пісень з таким несподіваним 
смаком. Колядки розлиті в мелопеї і підтримані органами ба-
сів, відвертість атак, перфектне виконання всіх частин, тонке 
мереживо пасажів та голосових нюансів – усе це захоплювало 
публіку та присутніх фахівців і вилилось у бурхливі "браво" для 
виконавців та видатного диригента Кошиця».

«Le Petit Niçois» (Ніцца), 29 листопада 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 21

Ліон:  
«Це було відкриття нового світу музичної краси»

«Нічого кращого ми не чули». Подібними висловлюваннями 
характеризували свої враження присутні на вчорашньому кон-
церті у L’Opéra Grand Théâtre. Щодо мене – я також підписуюсь 
під цими словами. Це було відкриття нового світу музичної 
краси... Народні пісні  – милі й веселі, зворушливі й меланхо-
лійні, танцювальні й козацькі завершили концерт, викликавши 
шквал овацій зали». 

«Le Nouvelliste» (Ліон), 4 грудня 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 21

Олександр Кошиць:  
«Я моргнув хлопцям  
і ми спокійно і торжественно  
вжарили швайцарський 
гімн»

«Після концерту був бенкет на 
нашу честь, влаштований Мар-
сейською Торговельною Пало-
тою. Тут прийшлось бачити самі 
великі "риби" торгівлі всього Се-
редземного моря. Багато було великих і гарних промов 
на нашу честь і на славу України. Прийшлося співати 
майже всі європейські гімни. Цікаво, що коли прийш-
лось співати англійський гімн, то ми не знали його слів 
(бо взагалі гімни не входили в нашу програму), але пе-
ред тим вивчили для Швайцарії її гімн (музика його та ж 
сама, що і англійського, а слова українською мовою). Коли 
прийшлось співати англійський гімн, я моргнув хлопцям 
і ми спокійно і торжественно вжарили швайцарський 
гімн, і тільки на слові "Гельвеція" щось таке вийшло, що 
я ледве не вмер від сміху. Пройшло добре, всі слухали  
стоячи, а генерали тримали "честь"».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Тулуза:  
«Я бачив справжні сльози радості та зворушення»

«Несила передати словами пережите. Ніхто не зрозуміє тієї 
чистої насолоди від цих народних пісень, поки не почує їх у 
виконанні екстраординарного вокального оркестру українців, 
чий музичний смак досяг найвищого рівня техніки. Що за дис-
ципліна! Що за служіння ідеї! В багатьох очах я бачив сльози, 
справжні сльози радості та зворушення».
Georges Pierfitte, «La Dépêche» (Тулуза), 23 листопада 1919 року

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 28 

Бордо:  
«Молода Українська Республіка вислала місію  
музичного мистецтва»

«Молода Українська Республіка вислала до нас свою офіцій-
ну місію музичного мистецтва. У вівторок увечері в Cinèma 
Olympia ця поважна група співаків та співачок виконала тво-
ри, в яких відчуваємо щиру відкритість, мальовничу енергію 
і гумор українських композиторів. Всі з захопленням і здиву-
ванням слухали цей акапельний спів. Керівник хору, пан Ко-
шиць – справжній віртуоз, що володіє магією гіпнотизера. Він 
був родзинкою цієї на диво рідкісної маніфестації мистецтва».

«La Petite Gironde» (Бордо), 19 листопада 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 19

Марсель:  
«Хай живе союз України й Франції!»

«Скориставшись прибуттям до Марселя знаменитого Україн-
ського Національного Хору, про тріумфи якого ми вже пові-
домляли, Комітет міжнародних справ нашого міста вирішив 
запросити його на прийом. У ньому взяли участь представник 
України в Парижі, член мирної конференції пан Галіп, різні ви-
сокі представники міста та найширші кола суспільства. Під час 
прийому співаки виступили з піснями під оплески слухачів, а 
пан Lucien Estrine, почесний президент Торгово-Промислової  
Палати Марселя красномовно привітав хор і його лідера Ко-
шиця, дякуючи пану Галіпу за запрошення співвітчизників з 
України. Пан Галіп висловив вдячність за блискучий прийом, 
закінчивши свої слова вигуками: "Хай живе гостинність Фран-
ції! Хай живе Марсель, король Середземномор’я! Хай живе 
союз України й Франції!" Після цього хор прекрасно проспівав 
Марсельєзу, британський гімн і національний гімн України».

«Le Petit Provençal» (Марсель), 29 листопада 1919 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 28
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 24

Державне посвідчення, видане Капелі за підписом Голови україн-
ської делегації в Парижі Михайла Тишкевича, 23 грудня 1919 року: 
«Українська Делегація в Парижі засвідчує, що згідно рішення 
Директорії УНР Український національний хор перебуває в тур-
не Європою, і тепер має виїхати з Парижа до Бельгії, Голландії й 
Англії. Відповідальні особи  – головний диригент Олександр Ко-
шиць і адміністратор, професор Микола Чайківський. Цим по-
свідченням Українська делегація в Парижі просить про сприяння 
усі цивільні та військові представництв іноземних держав у віль-
ному пересуванні хору та наданні йому підтримки та охорони». 

Олександр Кошиць: 
«Деякі з хору пустились гасати 
"гопака" і пішли навприсядки  
у фраках»

«Вчора, 22 грудня Місія влаштувала нам равт в якомусь роз-
кішному готелі. Було багато гостей французів-старої "знаті", 
з якою приятелює гр. Тишкевич. Мужчини у фраках та смо-
кінгах, жінки в бальових сукнях і діямантах. Граф у фраку і з 
зіркою. Все було парадно і "репрезентаційно". Була перекуска 
з шампаном і неминучі промови. Після частини, так би мо-
вити, "офіційної", публіка попросила нас заспівати. Заспіва-
ли добре, але коли почались танці, то тут уже "репрезентація" 
була пущена во всю. Деякі з хору пустились гасати "гопака",  
і пішли навприсядки у фраках. Французи навіть моноклі по-
виймали, щоб краще роздивитись таке чудо».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«О 9-й вечер равт 
уладжений головою 
місії гр. Тишкевичем в 
честь Капелі в гарних са-
лях готелю "Continental". 
Були присутні сенатор 
Шелухин, деякі франц. 
журналісти і визначній-
ші українські емігранти. 
Равт "a la foúrchette" протягнувся до 12-ї. Гр. Тишкевич підніс 
тост на честь Франції після чого ми заспівали "Марселєзу"  
і "Ще не вмерла Україна". Потім гр. Тишкевич дякував нам за 
поміч в його праці дипльоматичній, а Кошиць йому за опіку 
над нами. На бажання графа ми співали "Щедрик" і "Ой пря-
ду" Леонтовича та "Скрипку" Кошиця. Потім граф повідомив 
Кошиця, що для нас має скромні подарунки, котрі просять 
відбирати. Женщини дістали малі коробочки металеві на пу-
дер, а мущини портфелі з монограмом кожного. Після того 
танцювали вальса, коломийку і мазура».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели
Серед присутніх французьких гостей на заході: поет і літературний 
критик Fernand Mazade – співзасновник Товариства Українознав-
ства в Парижі, перекладач творів Тараса Шевченка та Максима 
Рильського; професор Сорбонни Charles Seignobos; поети Charles 
Derennes, Joachim Gasquet та інші.

«Граф Тишкевич дякував нам 
за поміч в його праці  
дипльоматичній»

Ç Допис з «Журналу» Капели. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 77 зв.

Fernand Mazade Charles Derennes

Михайло Тишкевич
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Лист від викладача французької школи мистецтв (L`Ecole 
d`Education Artistique) Шарля Імбера (Charles Imbert) до дири-
гента Олександра Кошиця з проханням про квитки для його учнів,  
16 січня 1921 року (Париж):
«Я дякую долі за одне із найкращих задоволень, яке мені вдалося 
пережити, слухаючи концерт українського хору під Вашим досвід-
ченим керівництвом.
Дозвольте висловити свідчення моєї поваги та прохання прийня-
ти мою вдячність, позаяк рідкісними є випадки мати можливість 
насолодитися такою красою звучання. Дозвольте мені також ви-
словити одне прохання.
Як вчитель в мистецькій школі я маю обов’язок виховувати на 
скільки маю змогу дух учнів, яких мені було довірено. Я був би ща-
сливий дати можливість принаймні кільком своїм учням насоло-
дитися цим захоплюючим виконанням. 
Більшість моїх учнів є бідними студентами. Якщо б Ви змогли на-
дати кільком із них запрошення на Ваш наступний концерт  – та-
кий Ваш жест був би прийнятий із великою вдячністю. З Вашого 
боку це був би жест мистецького братерства, такий важливий у 
стосунку до молодих, яких маємо виховувати в красі. Таким чином 
ми готуємо наше майбутнє».

Лист від дирекції «Братської ліги дітей Франції» (Ligue Fraternelle 
des Enfants de France) до секретарки Капели Ганни Ватич з по-
дякою за участь хору у благодійному концерті на користь дітей,  
24 грудня 1919 року:
«Ось уже вісім днів збіг-
ло з часу концерту у залі 
Gaveau, а його окрасою 
став виступ Українського 
хору. Всі були розчулені до 
глибини душі Вашим від-
чуттям гармонії та експре-
сією, якої нам так бракує у 
Франції; у наших серцях 
залишаться не тільки чудо-
ві голоси, але й дивовижна 
злагодженість оркестру 
під орудою майстра. Пе-
редайте пану Кошицю та 
всім українцям сердечну 
подяку за щедрий жест 
підтримки нашої роботи, 
підтримки наших фран-
цузьких дітей. Ми ще раз дякуємо Вам за радість, подаровану на-
шим дітлахам під час концерту, за цей дивовижний свіжий вітер, 
що наснажив добрим здоров’ям бідолашних дітей!»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 60

Ліга дітей Франції:  
«Передайте пану Кошицю та всім українцям  
сердечну подяку за щедрий жест підтримки  
французьких дітей»

Ç Афіша благодійного концерту на користь дітей Франції за участі 
Капели в Salle Gaveau, 17 грудня 1919 року.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 148

Викладач школи мистецтв:  
«Я був би щасливий дати своїм учням можливість 
насолодитися цим захоплюючим виконанням»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 62 Æ
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Афіша концертних заходів відомого паризького театру Théâtre des Champs Elysées на січень 1921 року з анонсом виступів Українського Національного Хору.
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Олександр Кошиць:  
«Директор найкращого театру "Шампс-Елізе" лає 
нашого імпресарія Шурмана, той його, а обидва 
разом Тучапського. Тучапський клянеться, що хор 
буде вчасно, а сам в те не вірить»

«Описувати нашу триденну й тринічну подорож без сну  
і їжі в поганих, нетоплених і брудних вагонах я не буду... 
На світанку були у Франції. Читаємо газети. Наш концерт 
оголошено на сьогодні о 7.30 вечора, а ми ще тільки виїхали 
з Бельгії. Поки на кордоні переглядали наші речі, потяг у 
Францію пішов без нас. Ждемо потім години зо дві, прихо-
дить якийсь потяг, бере нас. Везе нас як молоко, а час летить 
блискавкою.
В Парижі в цей час з Тучапським шось не до описання.  
Директор найкращого театру "Шампс-Елізе" лає нашого 
імпресарія Шурмана, той його, а обидва разом Тучапсько-
го. Тучапський клянеться, що хор буде вчасно, а сам в те не  

вірить. Даються телефонічні повідомлення до часописів 
про відміну нашого концерту, знову відміняють свої розпо-
рядження, вимагають від Тучапського 25.000 франків кари 
за недотримання умови, вимагають від нього сполучення з 
хором, а він не знає, чи ми існуємо на світі, а все ж запев-
няє, що ми будемо на концерті... Приходить останній по-
тяг з Бельгії о 4-ій год., а нас немає. Тучапський поїхав до 
нашого посла графа Тишкевича "готуватись до смерти"...  
Те саме ми переживали в потязі.
Врешті о 6-ій год. вечора ми притарабанились до Парижу. 
Через дві години концерт, нас ніхто не зустрічає і ми не 
знаємо, де шукати Тучапського. Прямо хоч "гвалт" кричи. 
Почали телефонувати на всі боки, а я післав Кучерова автом 
до графа Тишкевича. Там знайшли при останньому "іздиха-
нії" Тучапського; зразу роз'їхались по готелях і, здається, не 
вмившись добре, своєчасно були на концерті. Співали так, 
що ніхто не сказав би, що три дні не їли й не спали! Успіх 
був неймовірний... Велика ти сило українська!»

Зі «Щоденника Олександра Кошиця

Олександр Кошиць до Павла Зайцева:  
«Айседора Дункан пропонувала з'єднать своє  
мистецтво з нашим. Пропагандатор "Русского  
балета" Дягілєв і композітор-модерніст Стравінський 
пропонували також "федеріровання" –  
ми ухилились»

З листа диригента Капели Олексан-
дра Кошиця до Головноуправляючо-
го у справах мистецтв та національ-
ної культури УНР Павла Зайцева, 26 
лютого 1921 року: 
«До п.Головноуправляючого Місте-

цтвом та Культурою У.Н.Р.

Після тяжкої подорожі на протязі трьох суток, при десяти пере-
садках, Капеля прибула до Парижу в 7 годині вечора 15 січня в  
9 годин того ж дня співала перший концерт в найкращому з те-
атрів "Champs-Elysees". Поспіх був надзвичайний не тілько на 
цьому концерті, а на всьому протязі нашої Парижської імпре-
сади. Капелю зустріли публіка і пресса, як уже улюблену і знану 
художню організацію, котрої працю вони оцінували в прошлому 
році і повороту котрої раділи, як справжньому святу містецтва. 
Частину рецензій в перекладі надсилаємо, по скінченні пере-
кладів буде діслана решта. 
Весь артистичний світ, аристократичний і «власть маючий» 
мир, перебував на цих концертах, бо не бути на тому, що зараз  
лічиться, як пишуть про Капелу, "саме цікаве артистичне яви-
ще в Парижі"  – було б ознакою поганого "тону". Знаменита  

Айседора Дункан пропонувала з’єднать своє містецтво з нашим 
і утворить сімфонію хореографії з хоровим співом. Але по нижче 
зазначених причинах прийшлось ухилитись від цього. Не менше  
відомий пропагандатор "Русского балета" Дягілєв і композі-
тор-модерніст Стравінський пропонували також "федерірован-
ня" – ми ухилились. 
Що торкається фінансового становища Капели, то воно дуже  
і дуже погане. Істнують всі на 20 франків в день, чого вистарчає 
тілько на істнування... Будучи сплутані по рукам і ногам умовою з 
імпресаріо, ми не можемо розвинути працю у тому напрямку, яко-
го потрібує сама справа. Не можна запросить навіть на концерт 
нікого з тих осіб, котрі є і можуть бути користні для Української 
справи. Не можна зробить і тих комбінацій, про котрі сказано 
вище: напр. зєднання з Айседорою Дункан, себ то єднання фран-
цузького і Українського містецтва, що всі радили нам зробити, що 
дало б величезну популярність Українському імені і було б новою 
сенсацією на Парижському обрію. З тих же самих причин не мож-
на було піти на запросини Брьана співать на рауті в Французькім 
Міністерстві Закордонних Справ, бо наш імпресаріо на дозволя 
приватних виступів. Не можна було співать в Клюбі всіх закордон-
ців Парижу і т. д. Одним словом відсутність оборотного, фондово-
го капіталу, робить Капелю рабою в руках імпресарія, перешкод-
жає пропаганді нашій і впливає деморалізуюче на співаків...
Отже маю за честь просить Вас, Високоповажний п. Міністре, 
вжити самих рішучих заходів перед Урядом, аби була видана 
грошова допомога Капелі, яко фондовий Капітал, щоби можна 
було розвинути працю більш широко і для діла користно, щоб 
було можна сказати слово Українське і в тих краях, де його давно 
чекають, наприклад Італія і куди імпресарських пропозицій нема 
і не передбачається».

Жак Еберто,  
директор «Théâtre 

des Champs Elysées»

Джозеф Шурман, 
імпресаріо 

Капели

Григорій Тучапський, 
професор співу 

Капели
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Ç Пам’ятна книжка Української Республіканської Капели. Прага, 1919–1923.
Т-А 002558. Національна бібліотека Чеської Республіки – Слов’янська бібліотека, 
Прага.

Айседора Дункан: «Bravo!!!»
Підписи видатних французьких діячів у «Пам’ятній книж-
ці» Капели під час українського концерту 20 січня 1921 року в 
Théâtre Des Champs-Elysées, зокрема генерала французької ар-
мії Моріса Пелле (Maurice Pellé) та балерини Айседори Дункан 
(Isadora Dunkan).

«Vive Kochitz»... – «Vive L`Ukraine»
Зі статті автора під псевдо Арпад в українському часописі 
«Воля», травень 1921 року: 
«Шестиярусний театр "Champs-Elysées", один з найбільш фе-
шенебельних театрів Парижу. В залі – найвибраніша публика. 
Смокінги, фраки, туалєти від Палєна й Ворта. Перфуми й брілі-
янти з "Rue de la Paix"... Під дверима театра шелестять лімузіни 
й "Rolls-Roiss`u" з шоферами в лівреях й, частенько, з коронами 
на шапках... 
Дзвінок... Тихо... 
І ось... на сцену Champs-Elysées... на світову арену красного 
містецтва, поважно, тихо, як би соромлячись самих себе, з двох 
боків виходять два "капеляне" в пишних, з смаком вибраних 
убраннях. За ними інші... 
І – гром аплодисментів, що одразу переходять в овації... 
Йдуть інші... Стали... Тихо... 
Конфузно, якось "бочком", на ходу кланяючись виходить "сам" 
Кошиць у фраці. 
Тут вже не гром – а буря... 
"Vive Kochitz"... – "Vive L`Ukraine"... 
Тенор заспівує "Баришполя" – того "Баришполя", що скрізь вже 
грають по усіх кафе й що насвистують Парижане по вулицях. 
Тишина преривається шопотом: "Incroyable", "Irresisteble", 
"Ravissant", "Epatant"... 
Инших виразів – не чути. Бісірують того нещасного "Баришпо-
ля", а певніше тенора до 4–5 разів. 
В антракті у Кошиця замлівають остаточно руки від "scheon-
hand`ів" за кулісами й застиває на обличчу мила, але страстно-
терпцю подібна усмішка, перекладачиця не встигає перекла-
дати Шефові всіх компліментів закулісних гостів. 
А які гості! Хто тільки не був за цими кулісами... 
І Айседора Дункан з своєю школою, і Маршали Франції, і най-
вищі музикальні критики і парляментарні діячі й газетярі... 
Виходимо... У артистичної брами  – знов товпа... Апльодісмен-
ти... І вітають виходячих з театру, скромно одягнутих, навіть 
соромливих від свого небувалого успіху "Ukrainiens" – експан-
зівна французька галерка, що утворила Патті й Сарру Бернар. 
...Нашу Капелю возить по всіх місцях Европи славнозвісний 
Шурман, найвидатніший з impressario світу, мемуари якого ко-
лись друковались у "Вестнику Европи", в витягах; impressario, 
який ніколи не опускався нижче Карузо, або того ж Патті, який 
має ордена й подарунки від всіх "великих міра сего". І ось тепер 
від Карузо – стрибнув прямим шляхом до тих «Ukrainiens», про 
існування яких два роки назад ніхто не знав».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 54

«Велика зала Théâtre Des Champs-Elysées  
перетворилась на храм...»
«Здається, що велика зала Théâtre Des Champs-Elysées перетво-
рилась на храм. Дивно, що нагорі не грає орган. В антракті юрба 
"вірних" проходжається… Пан Жан Перір’є говорить з захоплен-
ням про ці палкі і так велично поставлені голоси. Пані Айседора 

Дункан з групою молодих людей одягнена сьогодні елегантною 
парижанкою, що дивує «неофітів». Атмосфера інтимна й симпа-
тична. Директор Жак Еберто стискає руки приятелям. Тут зібра-
лись усі ті, хто не пішов на "Летючу мишу"».

Loius Laloy, «La Soireé», 23 січня 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 32
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Посол у Франції  
Олександр Шульгин:  
«Ваші співи були нашою  
єдиною втіхою і гордістю  
в цей скрутний час»

З листа голови дипломатичної місії 
УНР у Франції Олександра Шульги-
на до Капели, 
21 травня 1921 року.

«Український хор завоював 
серця паризької публіки»

«Український хор виступив у субо-
ту ввечері в Théâtre Des Champs-
Elysées. Видання Comoedia першим 
звернуло увагу на неймовірну цін-
ність хору і хвалило унікальний та-
лант пана Кошиця. Тоді ми помітили 
слухняність хору щодо диригента, 
музичний смак співаків, витонче-
ність їх виконання та абсолютну чи-
стоту. Жодної помилки навіть у най-
більш складних ритмах та найбільш 
сміливих піснях.
Перед тим як вирушити далі, Укра-
їнський Хор повністю у себе зако-
хав, завоювавши серця паризької 
публіки. З того часу співаки отриму-
вали нові тріумфи і познайомили ці-
лий світ із прекрасним фольклором 
України. 
Ось чого можна досягнути з дисци-
плінованим хором, котрий слухняно 
підкоряється загальному ідеалу та 
гарячому служінню національному мистецтву. Слухати ці зву-
ки приносить не лише радість рідкісної насолоди, але й є для 
нас корисним уроком. Як тільки серія концертів закінчиться, 
ми знову розповімо про маніфестацію цього високого мистець-
кого феномену».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 24

«Це одна з найцікавіших подій сьогоднішнього Парижу».
«Journal Des Debats», 19 січня 1921 року

«Це живий доказ ще нечуваного мистецтва...  
Потрібно чути Український хор, аби збагнути,  
якої досконалості здатне досягнути вокальне мистецтво».

«Bonsoir», 17 січня 1921 року

«Український хор закінчив у нас перебування  
в обставинах дійсного апофеозу»

«Український хор закінчив у нас перебування в обставинах 
дійсного апофеозу. Він не тільки досяг своєї поважної мети, 
давши докази давньої цивілізації України, багатої чудовим 
національним фольклором, що підтверджує високу культуру 
народу, він дав більше – приклад надзвичайної досконалості».

«L’Avenir», 21 січня 1921 року

«Це ніби сам народ висловлює себе.  
Ніби він промовляє до нашого народу».

«L`Humanité», 23 січня 1921 року

«Український хор передає пісні свого краю, а такі як "А в Куців-
ці церкву будують", "Щедрик", "Черевички", "По опеньки" – спі-
ваються з неймовірною легкістю».

«La France», 25 січня 1921 року

«Досконалість невимовна... мені бракує слів.  
Музика написана чистою любов’ю та слізьми. Божественність 
у простоті. О, моя віднайдена вітчизно!.. О, раю, відчини свої 
двері й прийми наші радісні та перероджені душі...  
і все це ніщо інше, як народні пісні!»

«La Press», 23 січня 1921 року

«Цей хор є одним із найбільш цікавих явищ. Я навіть наважусь 
сказати – найкращим з усього, що я коли-небудь чув у своєму 
житті, день у день слухаючи вистави, про які пишу».

«L`Homme Libre», 21 січня 1921 року

«Піснею почалась  
приязнь французько-українська»
Фрагмент промови французького журналіста на концерті  
Капели в Théâtre Des Champs-Elysées, 25 лютого 1921 року.  
Подається переклад, здійснений адміністрацією хору:
«Панове, ви взялись до того, щоб зазнайомити нас з Вашою 
країною і тим самим примусити нас полюбити її  – до най-
кращого засобу пропаганди. Ви видавали брошури, велике 
навіть число. Це дуже добре. Завдяки тим писанням ми мог-
ли пізнати рільничі жерела України, богацтва землі, а може  
і богацтва під земельні, вартість худоби  – економічні зв’язки 
які можуть злучити її з Францією. Але панове, можливо що 
ті документи цікавлять тільки спеціалістів. Ви це зрозуміли,  
Ви рішили, що треба звернутись до загалу і Ви нам вислали на-
ціональний хор, хор пречудовий. Ми часто казали у Франції: 
"Все закінчується піснею", сьогодні треба це речення змінити  
і сказати, що піснею почалось і щось дуже великої ваги  –  
приязнь французько-українська… 
Окрім усього успіхи українського хору примушують нас шкоду-
вати, що французький уряд не старається допомогти нашому 
мистецтву осяяти закордон. Дуже добре переконувати розум, 
але рівно потрібно зворушити і серця».

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 62
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Ç Державний архів Вінніцької обл.: Ф.195. Оп. 4. Спр. 28. Арк. 116Документ, що засвідчує вбивство Миколи Леонтовича агентом 
ВЧК (всеросійська надвзичайна комісія з боротьби з контррево-
люцією і саботажем). Знайдено та уперше опубліковано Вален-
тиною Кузик у лютому 1996 року. Радянська пропаганда аби при-
ховати злочин поширювала версію «петлюрівсько-розбійного» 
нападу на Миколу Леонтовича.
З рапорта начальнику Подільської губернської міліції від началь-
ника Гайсинської повітової міліції, 9 лютого 1921 року:
«В ночь на 23-е января агент Уездчека ГРИЩЕНКО выстрелом 
из винтовки убил сына священника с. Марковки, Кубличской  
волости Николая ЛЕОНТОВИЧА 43-х лет... 
Начальник Уездной  
Советской Милиции». 

«В ночь на 23-е января агент Уездчека Грищенко 
выстрелом из винтовки убил Николая Леонтовича»
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Портрет Миколи Леонтовича, написаний Борисом Реріхом 1921 року.



БЕЛЬГІЯ:

«Слава Україні! Слава мистецькій Україні!»

1–18 СІЧНЯ 1920 РОКУ: 
1–30 БЕРЕЗНЯ 1920 РОКУ: 

28 ЛЮТОГО–19 БЕРЕЗНЯ 1921 РОКУ:

22 КОНЦЕРТИ:  
 
 
 

БЛИЗЬКО 50 РЕЦЕНЗІЙ:

 Льєж, Брюссель, Антверпен 
Брюссель 
Брюссель, Гент

Conservatoire Royal de Liège (Liège), Théâtre Royal de la Monnaie, La 
Salle de la Grande Harmonie, Salle Patria, Hotel de Ville de St-Gilles 
les Bruxelles, Cercle Artistique et Littéraire, Conservatoire royal de 
Bruxelles, Maison du Peuple, Théâtre royal des Galeries (Bruxelles), 
Jardin Zoologique (Antwerpen), Theatre Royal (Gand)

Journal de Liège, La Meuse, National Liégeois, La Critique, Le Coq, 
L’Eventail, L`Express, Demain, Le XX Siècle, Le Soir, Le Peuple, La Libre 
Belgique, La Nation belge, Journal de Bruxelles, La Dernière Heure, 
L’Étoile belge, La national Bruxelles, L’Indépendance Belge, La Gazette, 
Ons Vaderland, La comedie, De Schelde, Le Matin, L’Echo du Soir, 
L’Action nationale, De Nieuwe Gazet, De volksgazet, De Standaard, Het 
Laatste Nieuws

«Бравісимо! Ми в захопленні! Зачаровані! Ми ніколи не забуде-
мо ті мистецькі відчуття, які пережили під час цього виконання. 
Слава Україні! Слава мистецькій Україні! Ніколи спогади про 
Ваше виконання не зітруться з нашої пам’яті. Пані та панове, ви-
словлюємо Вам свої найщиріші, братерські почуття та глибоке 
захоплення усим, що ви робите для своєї Шляхетної Країни та 
для Хорового Мистецтва»

Королівське хорове товариство  
«Société Royale Réunion Chorale de Schaerbeek» в листі до Капели,  

8 січня 1920 року

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської  
Капели у Бельгії: Théâtre Royal de la Monnaie, Hotel de Ville de St-Gilles les Bruxelles (Bruxelles).
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До Бельгії Українська Республіканська Капела прибуває на 
запрошення голови дипломатичної місії УНР у Нідерлан-
дах Андрія Яковліва. Перші виступи українців проходять  
3 і 5 січня 1920 року у Льєжі за сприяння Української Націо-
нальної Ради в Королівській консерваторії (Conservatoire Royal 
de Liège). Там мистецьку презентацію УНР квітами вітає коро-
лівське хорове товариство «Les Disciples de Grétry», а професор 
місцевої консерваторії Альфонс Вонкен (Alphonse Voncken) 
виголошує Кошицю: «Я на старості літ побував у раю». Значна 
частина українських виступів у Бельгії так само, як і в попе-
редніх країнах, має благодійний характер. На заходах присут-
ні найвищі державні посадовці та культурні діячі. 
Так, українська прем’єра в Брюсселі – благодійний концерт, що 
проходить 8 січня 1920 року у Королівському оперному театрі  
Ла Монне (Théâtre Royal de la Monnaie) за співпраці з брюс-
сельським Товариством охорони дітей «Oevres de la Protection 
de l`Enfance». Захід відбувається за участі прем’єр-міністра 
Бельгії Леона Делакруа (Léon Delacroix) з дружиною, міністра 
юстиції Еміля Вандервельде (Émile Vandervelde) з дружиною, 
очільника бельгійського союзу журналістів Фернанда Берньє 
(Fernand Bernier), очільників хорових організацій «La Société 
Royal des artistans Reunis» і «La Société Royal L`Orpheon». 
Інша знакова подія в житті українських гастролей – концерт 
за участі Королеви Бельгії Єлизавети (La reine Élisabeth de 
Belgique), що проходить 20 березня 1920 року у приміщенні му-
ніципалітету Сен-Жіль (Hotel de Ville de St-Gilles les Bruxelles) 

на користь товариства охорони дітей «Le Progrès». Cвоє захоп- 
лення українським виконавським мистецтвом її величність 
засвідчує підписом у «Пам’ятній книжці» Капели, а в розмові з 
диригентом Олександром Кошицем зазначає: «Мої всі симпа-
тії на боці вашого народу». 
100-ий ювілейний концерт Капели в Європі проходить  
27 березня 1920 року в залі «Cercle Artistique» спеціально для 
мистецьких кіл: артистів, музикантів, письменників та жур-
налістів. Гучні концерти продовжуются у фламандській части-
ні країни. Концертна зала Антверпена Jardin Zoologique зби-
рає 7,000 слухачів, а також визначні рецензії на користь УНР.  
З повторними концертами Капела прибуває до Бельгії у 1921 
році, відвідавши також і Гент.
Листи чи підписи у «Пам’ятній книжці» Капели отримано 
від міністра культури й освіти Джулса Дістрі (Jules Destrée),  
міністра закордонних справ Поля Гіманса (Paul Hymans), дру-
жини міністра юстиції Лали Вандервельде (Lalla Vandervelde), 
політика Луї Брукера (Louis De Brouckère), засновника Інсти-
туту музикології Бельгії, органіста Антоніо Тірабассі (Antonio 
Tirabassi), музикознавця Чарльза Ван ден Боррена (Van den 
Borren), поета й літературознавця Франца Гелленса (Franz 
Hellens), етнолога, учасника фламандського національно-
го руху Густава Шемельхута (Gustaw Schamelhout) та інших.  
Це підтверджує резонансне входження українського мисте-
цтва в бельгійський культурний і політичний простір.

Програма прем’єрних виступів Капели у Королівській консер-
ваторії Льєжу (Conservatoire Royal de Liège) 3, 5 січня 1920 року.  
На сторінках програми подаються фрагмент вірша Лесі Українки, 
твердження Вольтера про волелюбну Україну, «українська леген-
да» і мапа України. 

Поруч з французькими перекладами українських пісень з репер-
туару Капели друкується текст пісні «Гей я козак з України», яка, 
за спогадами диригента Капели Кошиця, припала до душі голові 
бельгійської соціалістичної партії Луї Брукеру й нагадала йому  
легендарного фламандського героя Тілля Уленшпіґеля.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 151, 152, 171 зв. 
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 21. Арк. 41 зв., 39, 38, 37, 8 зв.

Секретар Кисличенко:  
«Ваш приїзд до Голляндії та Бельгії стане нам  
у великій пригоді. Пресова пропаганда може  
придбати і загальне спочуття до нашої  
національної справи»

Фрагменти листів секретаря Української Ради в Бельгії пана 
Кисличенка до диригента і дирекції Капели з рекомендаціями 
щодо організації українських гастролей в Бельгії:

5 листопада 1919 року:
«Вельмишановний Пане! 

Через вістки Українського Пресового Бюро в Парижі та з ча-
сописів Українська Кольонія Льєжа дізналась про пробування 
Капелі в Парижі... Ми дуже просимо Вас знайти хвилинку й 
відписати нам чи не будете ви в Бельгії хоч поворітьми з Аме-
рики? Це мало б практичне значення, бо ми вжили б заходів, 
щоби використати таку відомість для ознаймолення преси й 
громадянства». 

24 листопада 1919 року:
«Шановні Панове!

Вашого листа дістав я сьогодні в Гаазі, де пробуваю під цю хви-
лю в справах Пресового Бюро. П. Джулинський, який заміщає 
мене у Льєжі, пише мені рівночасно, що вже робить інформа-
ційні заходи потрібні Вам. Вашу адресу я передав також П. По-
слові, який теж хоче написати Вам. Ваш приїзд до Голляндії та 
Бельгії стане нам у великій пригоді. Пресова пропаганда, яка 
стоїть там досить добре, може тоді придбати і загальне спочут-
тя преси що до нашої національної справи взагалі».

1 грудня 1919 року:
«Шановні Панове!

Лише цими днями маємо дістати докладні відомости про 
Брюссель, Антверпен та Гент. Негайно подамо їх Вам, – нині 
ж можемо тільки відповісти на Ваші запитання що до Льєжу. 
Найкращою залею для великих концертів є така Королівської 
Консерваторії, і це не тільки через добру акустику, але й че-
рез пошану мійскої публіки до цього місця... Чи може Капеля 
надіслати нам своїх "кліше", або хоч фотографій? Ми можемо 
заздалегідь використати їх тут, принаймні в одному ілюстр. 
тижневикові, який й посилаємо на зразок».

19 грудня 1919 року:
«Шановні Панове!

Просимо тримати нас у курсі справи з візами до Бельгії і дати 
майбутнього приїзду Хору. Від цього залежить, що і як зможе-
мо зробить зазлдалегідь. Досі пощастило придбати запевнен-
ня від 2-х іл. тижневиків на вміщення відозви про Хор з малюн-
ком (кліше). В кінці цього тижня це буде зроблено у "Peuple 
Hlurhe", потім у "Coq". Другі часописи хочуть бути забезпечені, 
що дійсно хор прибуде до Бельгії».
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Софія Колодіївна:  
«Кошиць росказує хористам 
зміст рецензій в "Journal de 
Liege", "Gazette de Liege" –  
обі ці рецензії –  
самі похвали»

«1. І. 1920: Виїзджаємо з Парижа о 8.10 рано, приїзджаємо о 
5.30 вечер до Liege в Бельгії.
2. І. 1920: Вільний день.
3. І. 1920: Репетиція о 11,5 в салі консерваторії. Співаємо 
"Барбансону", "Варвару" і "Ангел Хранитель"  – арр. Коши-
ця. Дір. Щуровська повідомляє, що буде давати лєкції тео-
рії. Зголосились декілька хористів. Кошиць подає короткі 
інформації про нашу подорож до Голяндії, Англії і Італії. 
Передає телєграму Приходька з привітом Нового Року.  
Хористи приймають повною мовчанкою. 
О 8-й вечер концерт в 4-поверховій салі Консерваторії в тре-
тину заповненій публикою. Вина в сьому – брак відповідної 
реклями і безчинність організаторів-передовиків. Публика 
приймає нас досить холодно і щойно в кінці концерту горя-
чо оплескує і домагається на "bis""Опеньки" – Лисенка.
4. І. 1920: Неділя. Репетиція о 10-й в салі Консерваторії. Спі-
ваємо частину "Колядок" – Лисенка і ІІ вінка "Веснянок".
5. І. 1920: Репетиція о 11,5 в Консерваторії. Співаємо частину 
"Колядок" Лисенка, ІІ вінка "Веснянок", "Страшний суд"  – 

Демуцького, і "Гей я козак"  – Кошиця. Кошиць росказує 
хористам зміст рецензій в часописі "Journal de Liege". Крім 
того є ще рецензія в часоп. "Gazette de Liege" – обі ці рецен-
зії – самі похвали. 
О 8-й вечер концерт благодійний, з огляду на те, щоб 
вплинути на впущення нашого посла Яковліва до Бельгії.  
Публіки в двоє більше ніж на першому концерті. "Страш-
ний суд" Демуцького і "Колядки" Лисенка підвисшуємо на 
тон. Співаємо з настроєм, публика приймає нас тепло. Від 
посла Яковліва (неприсутнього, бо не ще не дістав дозво-
лу на в'їзд) одержали квіти. Також великий вінок дістали 
від співацького товариства бельгійського в Лієжу. В пав-
зі прийшли за куліси голова лієжських хорів, який сказав 
нам промову підносячи наш спів, а упорядчикам наших 
концертів в Лієжу українцям Джулинському і ин. Кошиць  
дякував за труди».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

«Українське мистецтво – нове, але потужне.  
Хто його відчув, не може не полюбити України»

«Після занепаду царської імперії постала до свободи століття-
ми гноблена Україна – тепер вільна й сповнена життя. І почала 
розвивати всі галузі національної культури, включаючи музику 
та спів. 
Український Національний Хор створено у грудні 1918 року 
композитором Кирилом Стеценком і завідувачем етнографіч-
ної секції міністерства Олександром Кошицем. Після окупа-
ції більшовиками Києва хор змушений був евакуюватись до 
Кам'янця. У березні колектив переїхав на Галичину, згодом до 
Праги, Швейцарії. 
Кругом музична критика віддає честь українському мисте-
цтву  – новому мистецтву, але могутньому й потужному, ство-
реному з любові до музики. І ось воно в наших стінах. Кожен, 
хто його відчув, не може не полюбити України. А ми, хто її вже 
любить, здатні оцінити його ще більше...
Якщо спів має силу перемоги, брати українці можуть пишати-
ся – вони завоювали своїми піснями Льєж».

Journal de Liège, 3, 7 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 3, 4

«Українське мистецтво –  
енергійне, здорове і веселе»

«Національний хор України, що виступив у суботу в консерва-
торії, – це створена й патронована українським урядом органі-
зація, яку було відряджено за кордон для презентації музичної 
культури цієї країни. Вони вже побували в Чехословаччині, 
Швейцарії й Франції і скрізь здобули блискучий успіх. Після 
концертів в містах Бельгії вони планують гастролі в Італії, Анг-
лії та Америці, й після закінчення світового турне повернуться 
додому...
Скажімо відразу: цей суботній вечір стане незабутнім. Ми, на-
справді, ще ніколи ще не чули хору, що зміг би справити вра-
ження такого повноцінного й потужного мистецтва, ніж той, 
що ми почули у виконанні цих 65 співаків, чудово згуртованих 
неймовірним лідером – паном Кошицем.
Вони зачарували нас лагідністю, силою й виточненістю творів, 
які вони виконували. Українське мистецтво  – це енергійне, 
здорове і майже завжди веселе мистецтво. Особливо вар-
то згадати справді блискучі твори  – "Щедрик", "По опеньки",  
"Почаївську Божу Матір"».

Gazette de Liège, 5 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 8
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Le Coq:  
«Концерт у консерваторії  
мав шалений успіх»

Український національний хор
«Упродовж останніх місяців чисельна група українських співаків 
дала низку концертів у найбільших містах Франції. Вони щойно 
приїхали до Бельгії, Льєжа. Вчорашній концерт у консерваторії 
мав шалений успіх. Наступний виступ відбудеться у понеділок 
ввечері. На жаль, це  – останній концерт, принаймні цього разу, 

позаяк вони сподіваються до нас повернутися. Теплий прийом ви-
конавців легко пояснюється винятковою музичною майстерністю, 
а також співчуттям, яке викликає нещаслива доля їхньої батьків-
щини».

«Le Coq», 4 січня 1920 року

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 9, 14

«Приїхали до Льєжу 2-го січня вранці. Було холодно й пога-
но. Я знов застудився. Зупинився в "Гранд Отель".
Концерти відбулись 3-го і 5-го січня 1920 р. в залі консерва-
торії. Заля розкішна, акустика надзвичайна і співали дуже 
добре. Прийняття було знамените, а на другім концерті була 
навіть овація. Королівське співоче товариство ім. Гретрі під-
несло мені розкішний букет, а Яковлів прислав з Гааги вели-
кий кіш чудового білого розу.

Професор консерваторії, старенький Вонкен прямо очмарів, 
цілувався зі мною, казав промову на концерті і висловився 
так: "Я на старість перед смертю побував у раю". 
Критика виказувала якнайбільше своє захоплення і писала, 
що в нас треба вчитись не тільки співу та дисципліни, але й 
як поводитись на сцені і кланятись».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Професор консерваторії,  
старенький Вонкен прямо 
очмарів, цілувався зі мною, 
казав промову на концерті  
і висловився так: "Я на старість 
перед смертю побував у раю"»

Ç Візитна картка професора Вонкена. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 31
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Франц Гелленс: 
«Завдяки народній поезії Україна розкривається  
як один із найбільш мальовничих народів  
Східної Європи»

Зі статті «Народна поезія України» відомого бельгійського пись-
менника, бібліотекаря парламенту Бельгії, лідера бельгійсько-
го магічного реалізму Франца Гелленса (Franz Hellens) у газеті  
«La Muise» (Льєж), 22 січня 1920 року:
«Якщо правдивим є твердження, що про рівень морального роз-
витку народу можна судити по діяльності її поетів, то Україна се-
ред тих країн, які викликають найбільш гострий інтерес. Поезія 
у всіх її формах  – лірична, епічна, сатирична  – процвітала у всі 
часи, відображаючи глибину і особливість духу, а заразом міцність  
і гнучкість характеру країни. 
У ХІ і ХІІ ст. своє народження і розвиток отримуються цикли ге-
роїчних пісень, найвідомішими серед яких є "Слово о полку Іго-
ревім", що нагадує нашу "Пісню про Роланда". Лірична українська 
поезія включає в себе таких поетів, як Шашкевич та пізніших та-
лантів як Федькович, Куліш, Старицький, Лариса Косач-Квітка,  
які можуть конкурувати з нашими найвідомішими західними  
поетами.
Саме завдяки народній поезії Україна розкривається як один із 
найбільш мальовничих народів Східної Європи. Ця поезія вираз-
но відрізняється від поезії сусідніх народів, зокрема Польщі, має 
власне особливе обличчя, що водночас регулюється ритмом і ме-
лодикою. Вірші, народжені народним генієм, як відомо, завжди 
супроводжуються піснею та музикою; вони відображають глибин-
не і недосліджене прагнення душі народу. 
Ми, вочевидь, і надалі жили б не підозрюючи про дивовижну пое-
зію і музику української душі, якби ці люди, що прагнуть мати своє 
місце під сонцем націй, не відкрили б її країнам Європи за посе-
редництвом цієї хорової капели, що прямує від столиці до столиці, 
аби познайомити із ексклюзивним вишуканим місцевим пісенним 
колоритом. Льєж зміг почути цей чудовий хор, і всі, хто слухав цю 
музику, збережуть незабутню пам’ять про неї...
Ось невелика пісня, яка, незважаючи на неідеальний переклад, 
дає уявлення про цей ритм і тональність. Це пісня під назвою "Ще-
дрик", що співається напередодні Нового року під вікнами будин-
ків, найчастіше дітьми. Солістом є зазвичай маленький хлопчик, 
який починає дискантом, надаючи тональність, а хор продовжує:
Щедрик, щедрик, щедрівочка...»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 52
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«Як усе і всюди ми перш усього мусіли замовити залю.  
В Брюсселі була найкраща заля консерваторії. Директор кон-
серваторії сказав відразу таке: "Як то, ви чужинці хочете від 
мене залі, коли я навіть бельгійським інституціям ніколи її 
не даю". 
Ми звернулись з подібним проханням до директора коро-
лівської опери "dela Monnaie".  Цей вислухавши нас і запи-
тавшись, на який день ми готуємо концерт, поглянув на нас 
наче на божевільних або дурисвітів і висказав своє велике 
здивування слідуючими словами: "Як то, ви в такому чужо-
му місті мільйоновому ще незнані, хочете дати концерт за 8 
днів. Це неможливе, бо коли я даю премєру в опері, мушу її 
добре реклямувати і в моєму театральному журналі і в інших 
часописах через три тижні і то не все мені вдаєсь". Коли ж ми 
на це замітили, що ще ж Бельгійці на цей концерт, улаштова-
ний на користь сиріт по погибших за волю Бельгії, повинні 
прийти – він усе таки обстоював свою гадку, що концерт не 
може вдатись, а зрештою сказав він, коли ми хочемо конечно 

залі на день 8. І, то мусимо йому зложити 7000 бельгійських 
франків, бо стільки якраз приходу приносить один вечір. 
Ми на це не могли згодитись і попросили залю на поранок 
на цей день, то є на 8.І. Директор опери аж остовпів і був 
певний, що має діло дійсно з божевільними людьми і сказав:  
"Це тим гірше, бо у нас поранки рідко коли удаються, а тим 
більше в суботу о 3 годині". Ми одначе упевнили його і заяви-
ли, що дамо собі раду і з реклямою і з концертом і є певні, 
що він добре випаде, причім заявили, що оставляємо карти 
вступу до його розпорядження, з проханням, щоби каса опе-
ри зайнялась розпродажжю білетів. 
На прощання наш директор, хоча знав, що ми Українці, за-
питав, на якій мові ми при нім між собою говорили, чи не 
на італійській, а коли ми відповіли, що на українській, він 
звидовано сказав: "Я думав певно, що на італійській, бо ваша 
мова така милозвучна".
По цій розмові маючи запевнену залю, пішли ми до всіх ре-
дакцій брюссельських часописів, дали їм матеріали про наш 
хор і прохали редакторів, щоби оскільки це можливо, вони 
помістили нотатки про наш хор і речинець концерту, що де-
які з них радо зробили. 
Ми замовили оголошення, випечатали запрошення, по-
знайомились з двома бельгійськими хорами, а передовсім 
попросили п. Вендервельдову, дружину міністра освіти,  
о прийняття протекторату над концертом. Не забули ми зло-
жити візити п. Люї де Брюкерові, лідерові бельгійських соці-
ялістів, а прихильникові українських змагань, порозсилали 
запрошення до всіх бельгійських міністрів та чужоземних 
амбасадорів і консулів.

Олександр Пеленський:  
«Директор королівської опери 
поглянув на нас наче на  
дурисвітів – "як то ви в чужому 
місті мільйоновому  
ще незнані хочете дати  
концерт за 8 днів?"»

Ç Фрагмент листа до Королеви Бельгії від делегації Капели, 2 березня 1920 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 21. Арк. 158

«Може б піти до бельгійської королеви з запросина-
ми на наш концерт? Ану попробуймо, сказали ми  
і поїхали автом до королівського двору»

Ми ходили по Брюсселю та роздумували, що тут треба ще 
зробити. Може б так,  – думаємо ми,  – піти до бельгійської 
королеви з запросинами на наш концерт? Це ж перша коро-
нована голова була б на нашому концерті. Ану попробуймо, – 
сказали ми і поїхали автом до королівського двору. По дорозі 
ми навіть не робили собі ілюзії, що королева нас прийме, або 
що прийде на концерт. Нашою ціллю було звернути увагу ко-
ролівського двору на наш хор. Перейшовши щасливо ріжні 
військові стійки дістались ми до королівського замку, де ко-
ролівський швайцар запитав нас, що ми за одні і чого собі ба-
жаємо. Коли ми заявили, що ми репрезентанти українсько-
го хору, який відбуває світове турне і прохаємо побачення у 
королевої, швайцар покрутив головою, але зателефонував до 
королевої і сповістив наше бажання. Королева телефонічно 
заявила, що не може нас прийняти, бо зайнята розмовою з 
одною графинею, одначе, коли ми собі чогось бажаємо, то 
можемо свої бажання подати на письмі. Цього нам було й 
треба  – ми зараз сіли за стіл і під диктантом п. Г. Ватич на-
писав я багато бажань українського народу. Тому, що тих ба-
жань було багато і багато часу треба було, щоб їх описати, ко-
ролева видко нетерпеливилась, бо в міжчасі зателефонувала 
до швайцара, чи ті чужинці пішли і чи оставили який лист. 
Швайцар відтелефонував, що чужинці пишуть ще листа.  
В цій хвилині прийшла мені на гадку картина Рєпіна, як Запо-
рожці пишуть лист до султана... По написанню цього листа, 
додавши до нього трохи матеріялів (знимки хору, найкращі 
чеські і паризькі рецензії і лібретто писане на французькій 
мові) ми опустили королівський двір у тій надії, що королева 
певно колись прийде поклонитись нашій пісні».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського
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«6-го січня приїхали в Брюссель. Концерт в оперному театрі 
"Монне" відбувся 8-го січня. Концерт пройшов у всіх відно-
шеннях несповідано. Ми чули, що квитки не купуються, 
вдодаток я був хворий і мав швидше настрій вмирати, ніж 
диригувати, до того ж концерт був вдень, а вкінці лляв стра-
шенний дощ.
Ми були певні, що на концерті нікого не буде і що нас чекає 
провал. Коли бачимо – заля набита публікою майже по бере-
ги. В першому ряді сидить прем'єр міністрів Вандервельде,  
а в льожах цілих три "Ешвани" – городські міністри. Акустика 
така, що на сцені не чуєш свого голосу, бо ввесь іде в залю.
Почали спів... Співали чисто, акуратно, але абслютно холод-
но – хоч би тобі одна жива іскра в якій небудь точці. Я навіть 

забував слова пісень. Між тим успіх був несподіваний. Після 
першого відділу з'явилась на естраді депутація від найстар-
ших хорових робітничих організацій  – "Орфеон" і "Реюні", 
піднесла нам золоті пальми і привітала нас промовою, в якій 
говорили, що Бельгія поважає і симпатизує Україні, бо знає, 
що таке неволя і як боротись за волю. Я відповідав україн-
ською мовою, а перекладчиця передавала мої слова на фран-
цузькій мові. Публіка зробила овацію.
Але що всього дивніше, це те, що на другий день у всіх десяти 
часописах з'явились рецензії найкращі, які ми мали до цього 
часу і при цьому на першій сторінці газет. Повний тріюмф».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Портрет Олександра Кошиця  
у бельгійському виданні «Le Coq».
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 13 Æ

Олександр Кошиць:  
«Я був хворий і мав швидше 
настрій вмирати,  
ніж диригувати»



150 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

Ç Афіша прем’єрного концерту Української Республіканської Капели у Брюсселі в Théâtre Royal de La Monnaie, 8 січня 1920 року.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 376
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«Ми, бельгійці, глибоко розуміємо і поділяємо закон-
не право українців на незалежність»
Велика вулична афіша на жовто-синьому тлі анонсує прем’єрний 
благодійний концерт Капели у Брюсселі, що відбувся 8 січня 1920 
року в приміщенні Théâtre Royal de la Monnaie на користь това-
риства захисту дітей (“Oevres de la Protection de l`Enfance”). Окрім 
українського дипломатичного представництва на чолі з послом 
Андрієм Яковлівим на концерті були присутні прем’єр-міністр 
Бельгії Леон Делакруа з дружиною, міністр юстиції Еміль Ван-
дервельде (з дружиною), очільники муніципалітетів Брюсселю, 
а також представництво найстарших хорових організацій Бельгії  

«La Société Royal des Artistans Reunis» та «La Société Royal 
L`Orpheon», котрі вручили диригенту Кошицю лавровий вінок. 
Президент хорових об’єднань у своїй вітальній промові наголосив: 
«Ми, бельгійці, після довгих віків неволі здобули незалеж-
ність у 1840 році. Тому ми глибоко розуміємо і поділяємо 
законне право українців на незалежність, котрі завдяки пе-
ремозі права і культури над варварством і насильством після 
200-літнього гніту скинули з себе ярмо царизму. Ми пишає-
мось тим, що можемо вітати вас в братерському єднанні, ща-
сливі від вашого співу і зачаровані глибиною артистичних 
переживань, які ви нам принесли». 

Лист громаді Капели від дирекції Королівського товариства Бель-
гії «Хоральна спілка Схарбека» (Société Royale Réunion Chorale de 
Schaerbeek), 8 січня 1920 року:
«Дякуємо від усієї душі за нове люб’язне запрошення на концерт у 
Королівському театрі Ла Монне. 
Наші артисти, співаки та співачки захоплені бездоганним і висо-
ко мистецьким виконанням Вашого елітного хору. Ще ніколи не 
доводилось нам чути такого досконалого суголосного колективу, 
такої злагодженості, такого блискучого виконання. 
Бравісимо! Ми в захопленні! Зачаровані! 
Ми ніколи не забудемо ті мистецькі відчуття, які пережили під 
час цього виконання. Наші найтепліші вітання всім виконавцям, 
а особливо великому музиканту та диригенту Кошицю, адже його 
талант – направду унікальний. Ми ще довго будемо згадувати про 
нього і про всіх вас, і про ваших великих композиторів. 
І ми всі скандуємо – слава Україні!! 
Слава мистецькій Україні! 
Ніколи спогади про Ваше виконання не зітруться з нашої пам’я-
ті. Пані та панове, висловлюємо Вам свої найщиріші, братер-
ські почуття та глибоке захоплення усим, що ви робите для своєї  
Шляхетної Країни та для Хорового Мистецтва».

На другій сторінці листа: 

«Vive L`Ukraine! Vive L`Ukraine artistique!»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 35, 35 зв.
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«Цей хор є державною інституцією молодої нації»
«Цей хор є державною інституцією молодої нації, котра повер-
нула собі свободу після тривалого поневолення. Його засно-
вано законом у січні 1919 року з ініціативи Голови Директорії 
Української Республіки, командувача української армії Симо-
на Петлюри. Щоб розповісти світові про багатство українсько-
го співу Петлюра вирішив відрядити Республіканський Хор у 
мистецьке турне по всій Європі. Виступи почались наприкінці 
березня в Галичині і продовжились у Празі. Скрізь прийом був 
тріумфальним. І ось після прийому у Франції і перед тим, як 
його почують в Англії й Америці, Національний Український 
Хор вперше співав у Брюсселі. Виступ відбувся на користь То-
вариства охорони дітей. Скажімо відразу, що успіх був надзви-
чайний. Прекрасна зала. Присутні державні міністри Maurice 
Lemonnier, Louis Steens, Max Hallet з родинами, у першому 
ряду міністр Émile Vandervelde та інші високопосадовці».

«L’Étoile belge», 9 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 33

«Який успіх для народної пісні!  
Яке щастя бути українцем!»
«Упродовж усіх концертів, що мені довелось чути за тридцять 
років, було дуже мало таких, що показували б повноту розко-
ші й краси людських голосів без допомоги докучливих інстру-
ментів. Акапельна музика  – це чудовий феномен з минулого, 
занадто ніжний для модерних звуків, зіпсованих сучасною 
культурою. Я дивувався, як і більшість з присутніх, яке молоде 
і здорове це мистецтво. Який успіх для народної пісні! Яке ща-
стя бути українцем!»

«La Gazette», 10 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 48

«Українська народна музика –  
це поєднання архаїзму і модернізму»
«Українська народна музика, яку ми почули, має особливий 
аспект  – це поєднання архаїзму, поліфонічного гумору, науки 
гармонії і модернізму, але дуже делікатного. Все це аранжу-
вання Лисенка, Леонтовича, Стеценка, Ступницького і Коши-
ця – шефа цього блискучого колективу, який так само є й чудо-
вим композитором, котрий оживляє ці шедеври в динамічній 
подачі, гідній найбільшого здивування».

«La Nationa Belge», 9 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 33

«Міністерство освіти України встановило, що  
найкращим засобом визнання української нації є 
репрезентація національного мистецтва в Європі»
«Міністерство народної освіти молодої держави України вста-
новило, що одним із найкращих засобів визнання української 
нації є репрезентація в Європі найхарактерніших ознак націо- 
нального мистецтва своєї країни. Було доручено композито-
рам Кирилу Стеценку і Олександру Кошицю зібрати і записа-
ти народні пісні, а також створити хор, який тепер виступає у 
великих містах Європи на користь післявоєнної відбудови.  
І ось, отримавши успіх в Женеві й Парижі, Український Націо-
нальний Хор виступив у Théâtre Royal de La Monnaie… Усі, хто 
цікавиться вокальним мистецтвом та прекрасним виконанням 
музичної естетики, буде радий почути цей елітний колектив, 
котрий завдяки своїй оригінальності та високій меті мистець-
кої пропаганди, гарантовано отримає нашу симпатію та захо-
плення».

H. Mangin, «Le Pueple», 11 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 50

«Ми побачили українську душу, гідну свободи»
«Прем’єрний концерт Українського Національного Хору був 
артистичною подією і патріотичною маніфестацією. Маніфес-
тацією, оскільки програма виступу схожа на маніфест. Після 
тривалого московського гніту молода Українська Республіка 
відчула необхідність представити своє мистецтво. І ми поба-
чили українську душу, гідну свободи... Це була несподіванка  
і зачарування. Український хор обдарований ознаками такого 
високого гатунку, що рідко зустрічається серед інших. По-пер-
ше, це чудові голоси, сповнені м’якості, гнучкості та об’єму. 
По-друге, і це найбільш вражає,  – надзвичайне почуття дис-
ципліни. Ніхто не прагне показати себе кращим від інших, як 
часто буває у нас. Усі виконавці прикуті поглядами до свого 
керівника, і співають, здається, для себе, не звертаючи уваги 
на публіку. Вони максимально концентруються аби передати 
свою національну музику в бажаному вигляді. З цією самопо-
жертвою і байдужістю до себе самих вони досягають надзви-
чайних результатів. Їх керівник – Олександр Кошиць – диригує 
без палички, лише руками, кулаком і пальцями. Диригуван-
ня  – енергійне, ніжне, мальовниче. Кошиць дійсно тримає у 
своїх руках цих артистів. Ні на мить упродовж цих двох годин 
безперервної музики не відчуваєш втоми». 

«Le National Bruxellois», 9 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 19

«На біс – різдвяна колядка "Chtchédrik"  
і гімн Brabançonne»
«Успіх прем’єрного концерту став тріумфальним. На вимоги на-
полегливої публіки на біс мали бути виконані різдвяна коляд-
ка "Щедрик" та дві народні пісні, тож диригент Кошиць мусив 
знову виводити на сцену своїх співаків, додавши до програми 
ще й виконання бельгійського гімну Brabançonne. Це був сон!»

«L’Étoile belge», 16 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 50
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«Підсумовуючи, Український Хор, як мистецька 
місія – прекрасний, як і чудовою є Україна.  
Кожен заслуговує на життя»

«L`Action National», 17 січня 1920 року

Charles Van Den Borren:  
«Це мистецтво близьке до нашого»
«Перед війною Україна була раєм для народної пісні. В жод-
ному іншому місці світу народ не зберіг дорогоцінну здатність 
музично висловлювати свої найбільш інтимні почуття – і це по-
яснює, чому у цій далекій країні такий чудовий хоровий спів. 
Пан Кошиць диригує в спосіб дійсно чудовий. Завдяки своїй 
елегантності та легкій і виразній міміці, він створює мелодію, 
ритм, рух і всі нюанси. 
Особливо чарівні колядки  – в них поєднується містична по-
вільність і життєва ритміка. Колядка "У Куцівці церкву будують" 
поліфонічністю нагадує твори Orlande de Lassus або Guillaume 
Costeley. Слід відзначити й чудового "Щедрика", збудованого 
наполегливістю мотиву й жвавістю. В цих народних піснях сві-
жість, наївність, вони витончені й привабливі. У всьому цьому 
не лише східний колорит, але й мистецтво, що дуже близьке до 
нашого, і, крім мовної перешкоди, сприймається нами без най-
менших зусиль».

Charles Van Den Borren, «Demain», 9 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 33

«"Щедрик" Леонтовича –  
шедевр народного мистецтва»
«У четвер український хор, що гастролює країнами Західної Єв-
ропи, завітав до Брюсселя, виступивши з прем’єрою в Théâtre 
Royal de La Monnaie… Ця музика, сповнена свіжості й молодо-
сті – це неприхована краса, без штучних домішок та барвників. 
Неможливо уявити чогось кращого, ніж гімн "Почаївська Божа 
Матір" з чудовим соло. Або ж згадати "Ой рано" Ступницького 
з чудовими контрапунктами чи "А в Куцівці церкву будують" 
Стеценка. Зазначити також варто, адже це чарівно проспіва-
ний шедевр народного мистецтва, – "Щедрика" в аранжуванні  
Леонтовича. Глядачі вітали його оваціями стоячи, з ентузіаз-
мом викликаючи на біс». 

«Le XX Siècle», 10 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 34

Українська Республіканська Капела в Бельгії, березень 1921 року.
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Лист відомого публіциста, лідера бельгійских соціалістів Луї де 
Брукера (Louis de Brouckère) до секретарки Капели Ганни Ватич,  
9 січня 1920 року (Брюссель):
«Шановна пані! 
Я дуже шкодую, що за станом здоров’я не зміг бути вчора на кон-
церті українського хору. Донька поділилася зі мною дивовижними 
враженнями від концерту за участю Ваших співвітчизників, які 
мали блискучий успіх. 
Мій приятель Маржен пообіцяв написати відгук про цю подію для 
"Le Peuple", а також переказав Ваше прохання: щоби я виступив із 
промовою перед концертом у понеділок. Повірте: я був би дуже 
радий засвідчити прилюдно нашим українським друзям свою по-
вагу і прихильність їхній справі. Я також належно оцінив зроблену 
Вами почесну пропозицію. На жаль, стан мого здоров’я досі не-
певний, тож лікар забороняє мені перевтомлюватися, передусім, 
перевтомлювати голос. Я порадився з ним щодо Вашої пропози-
ції, але він категорично заборонив мені виступати. 
Будь ласка, повідомте, чи могли б Ви мене прийняти і коли? Буде 
прикро, якщо Ви залишите Брюссель, а ми не зустрінемося. 
Висловлюю Вам свою найщирішу повагу».

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 36

«Після другого концерту наш голляндський посол Яковлів 
влаштував вечерю для "президії" хору і запросив на неї і Бро-
кера. Я довго думав, як би мені взяти Брокера "за жабри".  
Нарешті, коли настала моя черга говорити, я взяв за тему 
"бельгійську євангелію"  – "Пригоди Тілля Уленшпіґеля" і на 
цьому тлі розвив ідею про невмиручість національного духа 
без огляду на нещастя, що їх посилає нації історія. Треба 
було бачити, що тут зробилося з Брокером. Він навіть почер-
вонів. Схопився з місця і вжарив страшенно палку промову,  

в якій провів споріднення нашого національного духа з ду-
хом його народу. Він говорив, що коли прочитав спершу 
зміст, а потім послухав музики пісні "Гей, я козак з України", 
він відчув правдивий дух українського народу  – дух коза-
цтва, дух Запоріжжя, якому всі нещастя, всі прикрості жит-
тя  – ніщо, який на все це знаходить одну відповідь: "гукне, 
крикне, грає, скаче!". Такий дух може мати тільки безсмерт-
ний нарід, якого ніякі нещастя не можуть зламати».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Я довго думав,  
як би мені взяти Брокера "за жабри"»

Політик Луї де Брукер:  
«Я був би дуже радий  
засвідчити прилюдно  
нашим українським друзям 
свою повагу»
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«Відбувся третій концерт у Брюкселі (14.І). Саля "Harmonie" 
хоч і невелика, але була переповнена. Приходили деякі жиди 
й питали один у другого: "Нєт білєтов, может бить єсть хоть 
стоячіє?" Після Українського гимну піднесено було квіти; під 
кінець концерту, під час веселих пісень публіка особливо за-
хоплювалась і після останньої "По опеньки ходила" (Лисенка) 
саля греміла від гучних оплесків, крику подиву, підіймались 
до гори капелюхи, хусточки, вітаючи капелян і серед цього  
галасу виділялись поодинокі дужі вигуки: "Vive l`Ukraine!"
Коли ми вже зійшли зі сцени й почали одягатись, публіка не 
вгамовуючись викликала кілька разів Кошиця й ми мусіли 
знову роздягтись і вийти на естраду, що публіка зустріла пря-
мо ревом. Заспівали вдруге "Гей, я козак з України" (Кошиця), 
"Ченчик" і скінчили Бельгійським гимном!»

Зі спогадів співака Капели Олександра Кошиця

Леонтій Безручко:  
«Саля греміла від  
гучних оплесків, крику подиву,  
підіймались до гори капелюхи, 
хусточки, вітаючи капелян  
і серед цього галасу  
виділялись дужі вигуки:  
"Vive l`Ukraine!"»

Лист дирекції Капели від Лали Вандервельде (Lalla Vandervelde), 
дружини міністра юстиції Бельгії Еміля Вандервельде,  
11 січня 1920 року (Брюссель):
«Панове! Дуже вдячна за надіслані квитки на ваш виступ у середу 
ввечері. Я взяла два, оскільки п. Лавуак сказав, що охочих придба-
ти квитки багато, тож повертаю решту, щоб ви змогли їх продати. 
На жаль, я зможу прийти на концерт лише о 9:30 і залишитись десь 
на годину. Прийміть, будь ласка, панове, мою подяку та запевнен-
ня у глибокій повазі».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 37

Дружина міністра Лала Вандервельде:  
«Дуже вдячна за надіслані квитки»

Афіша виступів Капели в Брюсселі 11, 14 січня 1920 року в концертній залі  
«La Grande Harmonie». ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 155 Æ



156

«Симон Петлюра інтернаціоналізує  
українське питання піснею»
«Вони прийшли з далекої України... Симон Петлюра знайшов 
чудовий спосіб подолати західноєвропейську необізнаність. 
Цей головнокомандувач, котрий намагається врятувати свою 
країну від пастки більшовизму та царизму, здатний не тільки 
воювати. Він знає, що меч сам по собі безсилий, і щоб здобути 
симпатії західноєвропейського світу, знайомить нас з мисте-
цтвом своєї країни. Україна  – країна чорнозему, батьківщина 
Гоголя, стає для нас країною пісень. 
Він інтернаціоналізує українське питання піснею!.. 

Sjtsjedrijk, Sjtsjedrijk 
Sjtsjedrivetsjka 
Een klein zwaluwtje 
Kwam zitten op het dak va`n huis: 
Kom buiten, meester, buiten; 
Kijk in den stal…»

«Ons Vaderland», 11 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 38

«Це подібне до хрестового походу: не виголошують 
промов, не роздають брошурок – тільки співають»
«Чи може собі хтось уявити, щоб фламандський хор проспівав 
у Києві деякі наші пісні, аби пояснити українцям, що десь біля 
Північного моря живуть фламандці, що тяжко виборюють свою 
мову і права? Але коли український хор оголошує концерти в 
Антверпені, то найбільша зала є замалою, аби вмістити всіх 
охочих. 
Є група українців, які зі співами подорожують по світові. Це 
подібне до хрестового походу. Немає промов, не роздають 
брошурок і мап. Тільки співають. І чого ніколи не зроблять ні 
брошурки, ні мапи, ні промови, бо книжок не читають і промов 
так само не слухають, можуть зробити ці пісні. Сотні і сотні були 
захоплені цими піснями. Не було кінця оплескам і викликам. 
Це був тріумф».

«De Gazet», 31 січня 1920 року

«В Українській Республіці урядова допомога  
власному національному мистецтву  
стоїть так високо, що є ідеалом для інших держав»

«De Volksgazet», 14 січня 1920 року

«Українці дали нам не тільки красу,  
але й лекцію національної самосвідомості»
«Такого співу, як учора в залі Зоологічного саду від 60 співаків 
з України під орудою чудового диригента Олександра Кошиця, 
ми ще ніколи не чули. Цього й треба було сподіватись від наро-
ду, якому, не дивлячись на століття переслідувань, пощастило 
зберегти свою ідентичність та меланхолійний настрій, що про-
ходить через його народне мистецтво, змінюючись часом най-
милішим гумором, як наприклад в "Щедрику"...
Ми звернули увагу на оригінальну подібність їхніх пісень до 
наших старофламандських. Чи не зміг би бельгійський Уряд 
подумати над тим, аби також зацікавити людей за кордоном 
нашими піснями? Ми гадаємо, що і в нас є пісні, які можуть по-
казати світові, що ми, так само як і українці, хочемо високо три-
мати голову. Українці дали нам не тільки красу, але й лекцію 
національної самосвідомості».

«De Volksgazet», 19 січня 1920 року

«Повстань, молода і гарна Республіко!»
«Повстань, молода і гарна Республіко, що так допомогаєш сво-
їм звичаям і мистецтву, стань як блискуча зірка на яскравому 
небокраї свободи! Пам’ятай, що ти завоювала глибоку симпа-
тію перш за все усіх фламандців. Фландрія здатна зрозуміти 
тебе і з прихильністю й щирим побажанням кращої долі для 
твого народу слідкуватиме за розвитком твоєї незалежності  
і великого майбутнього. Хай живе і буде великою Україна».

«De Schelde», 19 січня 1920 року

Ç
ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 21, 22, 23

Леонтій Безручко: «Саля розрахована на 7.000 душ, 
але на нашім концерті було більше, бо багато стояло»
«Цими трьома концертами обмежилась Капеля в Брюкселі, 
давши четвертий в головному місті флямандців Антверпе-
ні (Anwers), куди Капеля приїхала увечері й з потягу пішли 
прямо на естраду. Треба сказати, що цей концерт (16. І) був 
у найбільшій салі, перед якою доводилось виступати Ка-
пелі за весь час своєї подорожі. Саля розрахована на 7.000 
душ, але на нашім концерті фактично було більше, бо бага-
то стояло; ті ж, що не вміщались, вигладяли з вестибюлю. 

Щоб раніш зайняти місця, публіка очікувала капелю від 6-ої 
години (до 8-ої). Успіх, звичайно, був великий. Перед тре-
тім відділом концерту президент т-ва на користь якого був 
концерт, підніс капелі квіти й звертаючись до п.  Кошиця, 
висловлював від імени публіки своє здивовання від пісні 
українського народу, визвольні змагання якого зрозумілі 
й відомі особливо їм флямандцям, як народові, що також 
терпить національний гніт. Аналогічно відповів йому на це 
п.  Кошиць. По концерті публіка розходячись, з цікавістю 
розглядала капелян, як щось рідке, що показують тільки за 
гроші. Нам аж ніякого було!»
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Згідно затвердженого розпорядку звітування перед урядом УНР 
Українська Республіканська Капела користуючись різними кана-
лами комунікації з українською владою, надсилала Голові Дирек-
торії УНР примірники закордонних рецензій на українські кон-
церти в Європі. 
Симон Петлюра оцінює захопливі відгуки європейських критиків 
не лише як політик, але й редактор. Приміром, друковані матеріа-
ли про виступи Української Республіканської Капели в Бельгії, що 
відбулись у січні 1920 року, упорядковані й надіслані Главі Дирек-
торії «Українським пресовим бюро в Газі» Симон Петлюра черво-
ним чорнилом візує: «Всі матеріали про Капелу до спеціальної па-
пки» (4 лютого 1920 року). Окрім структурування медіа-резонансу 
УНР за кордоном глава держави, як колишній журналіст і редак-
тор, виправляє в надісланих текстах і перекладах європейських 
рецензій орфографічні помилки.

Голова Директорії УНР  
Симон Петлюра: 
 «Всі матеріяли про Капелу  
до спеціальної папки»

Ç ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 19, 21

«Вислати від імені п. Голови Директорії подяку  
Капелі за надіслані матеріали»

Ç Лист від проводу «Об'єднання центральних українських кооперативних союзів за 
кордоном» до Симона Петлюри з переказом підбірки рецензій про концерти Капели 
в західноєвропейських країнах.  
ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 25

Ç Титульна сторінка справи про Українську Республіканську Капелу («Державну 
Капелу У.Н.Р.») у фондах Канцелярії Директорії УНР.  
ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37
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20 березня 1920 року у приміщенні муніципалітету Сен-Жіль 
(Hotel de Ville de St-Gilles les Bruxelles) Українська Республікансь-
ка Капела бере участь у благодійному концерті за участі її велич-
ності Королеви Бельгії Єлизавети (La reine Élisabeth de Belgique), 
організованого товариством охорони дітей «Le Progrés».
Український хор відкриває дійство заспівом бельгійського гім-
ну «Brabançonne» та українського «Ще не вмерла Україна». Далі 
звучить український репертуар: «Почаївська Божа Матір» Миколи 
Леонтовича, «Ой на гороньці» Кирила Стеценка, «Щедрик» Мико-
ли Леонтовича, «Гей, я козак з України» Олександра Кошиця, «По 
опеньки» Миколи Лисенка, на завершення – «Марсельєза» в укра-
їнському виконанні. 
Окрім Королеви, на концерті побували, залишивши свої підпи-
си в «Пам’ятній книжці» Капели: міністр культури й освіти Джулс  
Дістрі (Jules Destrée), міністр закордонних справ Поль Гіманс (Paul 
Hymans), державний міністр (ministre d`Etat) Картон де Віарт 

(Carton de Wiart), державний міністр і мер Брюсселя Адольф Макс 
(Adolphe Max), голова комуни Saint-Gilles Антуан Бреар (Antoine 
Bréart), державний міністр Моріс Лемоньє (Maurice Lemonnier) та 
інші визначні постаті Бельгії.
В офіційному звіті Українського пресового бюро в Гаазі зафіксо-
вано промову ініціатора участі Капели у благодійному концерті, 
голови об’єднання бельгійських журналістів Фернанда Берньє 
(Fernand Bernier) в перекладі на українську:
«Бідні діти Брукселя ніколи не забудуть Вам цієї прислуги і по-
мочи, яку Ви їм дали. Хай процвітає Ваша батьківщина, хай живе 
незалежна і самостійна Українська Народна Республіка». Відповів 
п. Кошиць, змалювавши наше становище, нашу визвольну бороть-
бу, закінчив: «Не забувайте, що там на Україні є теж бідні діти, які 
гинуть тисячами від тифу і инших епідемій – не забувайте і відгук-
ніться так, як ми відгукнулись на Ваше запрошення».

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 27

Фернанд Берньє: 
«Хай живе самостійна  
Українська Народна  
Республіка»

Ç Програма концерту за участі Королеви Єлизавети, 20 березня 1920 року. Виступ Капели відркиває дійство. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 172, 172 зв.

Ç Муніципалітет Сен-Жіль (Hôtel de ville de Saint-Gilles)
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Королева Бельгії Єлизавета:  
«Мої всі симпатії  
на боці вашого народу,  
я знаю як тяжко  
він здобуває собі волю»

«Пригадую один концерт в присут-
ності бельгійської королеви. Ми 
співали перший відділ концерту. 
Успіх був надзвичайний. Короле-
ва рясно аплодувала. Скінчивши 
свої точки, і давши місце другим 
артистам, ми пішли вечеряти до сусідньої зали... Ішов ко-
ролівський кортеж... Коли королева порівнялась з нами, ми 
вклонились і хотіли рушити назад. Але вона підійшла до мене, 
запитала чи я Кошиць та почала зо мною розмовляти. Дуже 
хвалила наш спів, сказала, що перший раз у житті чує щось 
подібне... Потім питає мера, що це за книжка. Цей відповів, 
що українці просять підпису. Вона сказала: "з приємністю",  
і підписалась і в нашій книжці. За нею почали підписуватись, 
звичайно і усі міністри, між іншим, міністер війни – Гісманс, 
ворог України. Виходило досить цікаво. 
Королева повернулася знов у наш бік і почала з нами роз-
мову про Україну, наш нарід, наше положення. Між іншим 
сказала: "Мої всі симпатії на боці вашого народу, я знаю як 
тяжко він здобуває собі волю... Але ми, монархи – раби полі-
тики". Про спів висловилась: "Коли слухаєш ваші мелодії, то 
відчуваєш тепле серце вашого народу". На мене вона зробила 
приємне враження своєю простотою: не почувалось в її пово-
дженні ніякої "тронної" бундючности».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Голова комуни Saint-Gilles Антуан Бреар (Antoine Bréart) у ли-
сті до Олександра Кошиця з подякою за участь Капели у благо-
дійному концерті, що відбувся 20 березня 1920 року у примі-
щенні муніципалітету Сен-Жіль за участі Королеви Єлизавети,  
27 березня 1920 року (Брюссель):
«Пане Директоре! Саме завдяки плідній співпраці з Вами святку-
вання Дня Благодійництва 20 березня мало великий успіх. 
І хоча добре ім'я українського хору в Бельгії є вже доконаним фак-
том, радо запевняю Вас, що мешканці комуни Сен-Жіль також гід-
но поцінували мистецтво Ваших співвітчизників минулої суботи. 
Дозвольте висловити від імені Ради комуни членам Вашої хорової 
капели подяку за їхню неоціненну підтримку. 
Висловлюю Вам, пане Директоре, свою щиру повагу».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 75 Æ

Ç Підпис королеви Бельгії Єлизавети в Пам’ятній книжці Української Республі-
канської Капели. Прага, 1919–1923. Т-А 002558. Національна бібліотека Чеської  
Республіки – Слов’янська бібліотека, Прага.

Антуан Бреар: 
«Добре ім’я українського хору 
в Бельгії є вже  
доконаним фактом»
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Лист Олександру Кошицю від дирекції організації «Оселя си-
ріт війни» (Le Foyer des Orphelins de la Guerre), що організувала  
28 березня 1920 року благодійний концерт Капели у Королівській 
консерваторії Брюсселя на користь сиріт війни:
«Шановний пане  
Директоре! 
Ми досі під чарами нез-
рівнянного концерту, який 
Ви та Ваші чудові колеги 
подарували нам неділь-
ного вечора в залі Коро-
лівської Консерваторії на 
користь наших дітей. Ви 
не лише здобули блиску-
чий успіх як митці, Ви при-
святили своє мистецтво 
справі благодійництва і ця 
Ваша ініціатива заслуго-
вує на особливу повагу. 
Від імені дітей-сиріт ви-
словлюємо Вам найщирі-
шу подяку. Просимо також 
переказати слова подяки Вашим чудовим співакам і співачкам. 
Засвідчуємо Вам свою щиру повагу!»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 62

З листа бельгійського органіста і музикознавця, засновника Бель-
гійского Інституту музикознавства Антоніо Тірабассі (Antonio 
Tirabassi) до Олександра Кошиця, липень 1921 року (Брюссель):
«Сподіваюсь, що Ви здорові і що Ваш прекрасний хор продовжує 
свої заслужені успіхи. Ми з Вами домовились виконувати давню 
бельгійську музику з Вашим хором. З нашого Інституту, яким я ке-
рую, мали надійти музичні партитури бельгійських пісень. Якщо 
Ви не змінили своє рішення, ми Вам надішлемо інші музичні кни-
ги аби підготувати цілу програму концерту».

Антоніо Тірабассі: 
«Ми домовились виконувати бельгійську  
музику з Вашим хором»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 40. Арк. 2 Æ

Програмка благодійного концерту Капели у Королівській консер-
ваторії Брюсселя (Conservatoire Royal de Bruxelles), що відбувся  
28 березня 1920 року на користь сиріт війни, під час якого мер 
Брюсселя Адольф Макс (Adolphe Max) виступив з подякою від  
імені міста і Бельгії за українські концерти.
Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 178

«Оселя сиріт війни»: «Ви присвятили своє мистецтво  
справі благодійництва і це заслуговує на повагу»
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп.1. Спр. 5. Арк. 224, 226
Афіші українських концертів у Брюсселі (Salle Patria) й Генті 
(Theatre Royal De Gand) у березні 1921 року. 

«Українські співаки під орудою Кошиця – Українська Республікан-
ська Капела – продовжили свою мистецьку подорож після того, як 
дали у нас кілька концертів. Париж їх слухав упродовж 20 концер-
тів в Théâtre Des Champs-Elysées, і за якийсь час знову чекатиме 
цього співу після їхнього повернення з вільної батьківщини.
Дивовижною і зворушливою є пригода цієї хорової місії. Після 
завершення війни президент молодої Республіки вирішив пере-
конати західний байдужий світ в існуванні України та її більш як 
40 мільйонів жителів, їхньої історії, мови та мистецтва. І тому заду-
мав організувати таку пропаганду, яка б продемонструвала оригі-
нальність їхньої країни. Україна співає і завжди співала – про свої 
легенди, свою славу і нещастя, вкладаючи усю душу цих гідних 
людей, придушених проти їх волі. 
Петлюра повірив, що, давши пізнати Європі, союзникам, ней-
тральним та іншим країнам, що об’єднують голоси цивілізованого 
світу, скарби його народу й пісні через віртуозне мистецтво цього 
хору, він познайомить їх з Україною.
Безумовно це відкрило багатьом людям народ, який був втраче-
ний перед війною і виглядав як велика зелена пляма Росії на полі-
тичній карті Європи.
Ми ж нічого не знали про відому драматургиню Лесю Українку, 
про письменників Коцюбинського та Кобилянську, про поетів 
Івана Франка та Винниченка, який також був прем’єр-міністром 
в уряді Петлюри. Врешті пісні Капели показали нам душу гордого 
народу, що готовий боротися за живу Україну, красиву і водночас 
нещасну». 

Gallus, «La Nation Belge», 19 березня 1921 року

«Душа народу.  
Цікава Одіссея українського національного хору  
по Європі»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 20 Æ



НІДЕРЛАНДИ:

«До України мені було цілком байдуже, але 
тепер я ладен скрізь відстоювати Мистецтво 
цієї країни!»

18–31 СІЧНЯ 1920 РОКУ: 

5 КОНЦЕРТІВ:  

БЛИЗЬКО 20 РЕЦЕНЗІЙ:

Роттердам, Гаага, Амстердам

Doelen Zaal (Rotterdam), Koninklijke Schouwburg, Dierenfuju (Haag), 
Hollandsche Schouwburg (Amsterdam)

De Maasbode, De Telegraaf, De Avondpost, De Residentiebode, Het 
Vaderland, Dagblad, De Nieuwe Courant, De Hofstad, La Gazette de 
Hollande, Algemeen Handelsblad, Haagsche Courant, De Tijd, Het 
Nieuws van den dag van maandag, De Nieuwe Gazete, Wereldkroniek, 
Haagsche post

«Яка ритмічна музика цієї України: справжній Схід! Її не наслуха-
тись за один вечір… Тому жаліємось: «Які ж ми бідні, західні наро-
ди!» Раптово на світі з’явився ще один, зовсім невідомий народ! 
Яке блискуче об’явлення!.. Єдиний і найкращий для народів спо-
сіб зрозуміти і полюбити один одного – обмінятися своїми митця-
ми. І ось тому доказ: досі до України мені було цілком байдуже, 
але тепер я ладен скрізь відстоювати Мистецтво цієї країни!»

Мистецький критик Саламандра (Salamandre),  
«La Gazette de Hollande» (Гаага), 24 січня 1920 року

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської Ка-
пели у Нідерландах: Koninklijke Schouwburg (Гаага), Hollandsche Schouwburg (Амстердам).
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До Нідерландів Українська Республіканська Капела прибу-
ває після успішного турне в Бельгії і дає прем’єрний концерт 
у Роттердамі в Doelen Zaal. Згодом виступає в Амстердамі й 
Гаазі. 
У столиці королівства українські концерти проходять за уча-
сті вишуканої публіки в особі мера міста Гааги Якова Патей-
на (Jacob Gerard Patijn) з дружиною, послів Греції й Фінляндії 
з дружинами, урядників американського, британського та 
французького посольств, а також представників голландсько-
го музичного світу та музичних критиків. 
Завдяки сприянню мера Гааги український хор отримав дозвіл 
на виступи у Королівському Театрі (Koninklijke Schouwburg), 
де концертував свого часу Моцарт. Своє шанування культур-
ній місії УНР за посередництва власного секретаріату засвід-
чила в листі до Капели Королева Нідерландів Вільгельміна 
(Wilhelmina Helena Pauline Marie), а королівський хор «De 
Haghesangers» ґратулює українських співаків вигуками: «Viva 
L`Ukraine!», «Het Leve de Oekrajina!», «Vivat Kochitz!». 

Слідом за іншими країнами Західної Європи голландська 
преса рясно вживає політичну термінологію невизнаної УНР: 
«Генерал і Президент Симон Петлюра», «молода Українська 
Республіка», «Український Уряд». Формулювання «Україн-
ська Республіка» («Republique Ukrainienne») фігурує навіть у 
листі секретаріату Королеви Вільгельміни. А відтак мисте- 
цька місія УНР знову досягає і культурних, і політичних цілей 
держави. Та й самого Симона Петлюру називають не інакше, 
як «залюблений у мистецтво головнокомандувач».
Продовжує патронувати музичний проект українського уря-
ду голова української дипломатичної місії в Нідерландах  
і Бельгії Андрій Яковлів, котрий у своїх листах до Олександра 
Кошиця не лише консультує його щодо концертних примі-
щень і зв’язків з пресою, але й дає рекомендації щодо пра-
вильної вимови національного гімну приймаючої країни.  
З Гааги свій звіт Главі Директорії Симону Петлюрі відсилає й 
Олександр Кошиць: «Вітають ідею такого рода пропаганди, 
говорять явно і відверто про наші політичні змагання, визна-
ють високу культурність душі нашого народу».

Програмка прем’єрного концерту Капели в Нідерландах, що від-
бувся 19 січня 1920 року в Роттердамі у концертному залі Doelen 
Zaal. В репертуарі української презентації  – канти, колядки, на-
родні пісні і незмінний «Щедрик». У «Щоденнику» Капели за-
значається: «Публика приймає нас тепло, "Щедрика" співаємо на 
"bis"». Подібні відгуки знаходимо про кожен концерт українців:  

«На "bis" співаємо "Щедрик" і "Опеньки"» (Гаага, Koninklijke 
Schouwburg, 22 січня 1920 року); «На концерті присутні рецензен-
ти всіх часописей амстердамських. На "bis" співаємо "Щедрика"» 
(Амстердам, Hollandsche Schouwburg, 24 січня 1920 року); «Спі-
ваємо гарно, з настроєм. На "bis" співаємо "Щедрик" Леонтовича» 
(Гаага, Dierenfuju, 25 січня 1920 року).

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 180 зв. ÇЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 180 Ç
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Посол Андрій Яковлів:  
«Голяндці мають дві літери: g і h перша  
вимовляється, як наше "х" (як в слові "хорий"),  
а друга "h", як наше "г" ("Господи", "голова")»

Фрагменти листів голови Дипломатичної місії УНР у Нідерлан-
дах та Бельгії Андрія Яковліва до дирекції Капели з рекоменда-
ціями щодо організації українських гастролей в Нідерландах:

25 листопада 1919 року:
«З Бельгії я одержав відомости, що Капеля має намір дати кілька 
концертів в Бельгії. Прошу Вас обміркувати питання про мож-
ливість в цей же час дати кілька концертів в Голяндії. Для інфор-
мації подаю, що Голяндці дуже люблять співи. Голяндія відома 
співацькими товариствами, але співати голосу вони не мають. 
Голяндська преса через наше Бюро давно вже має відомости 
про Капелю та її успіхи в різних країнах. Гадаю, що грунт для та-
кого успіху в Голяндії вже є. На мою думку, можна було би дати в 
Газі, Роттердамі, Амстердамі і Утрехті по одному або й по 2 кон-
церти. В Газі є велика заля-театр, яка вміщує більше 2.000 чо-
ловік. Можна мешкати в однім місті і їздити на концерт до дру-
гих міст, бо, наприклад, з Гаги до Амстердаму  – 1 год. поїздки 
потягом, до Роттердаму – ½ год. електр. трамваєм, до Утрехту –  
1 год. Життя тут, правда, дороге... Що до віз, то ми їх дістанемо 
для Капели».

5 січня 1920 року:
«У відповідь на листа Вашого від 1/I 1920, повідомляю, що за-
ходи в справі прибуття Капелі до Голяндії мною вже зроблені: 
послана телеграма до всіх голяндських часописей, ведуться пе-
реговори з тутешніми імпресаріо в справі улаштування концер-
тів. Вияснилось, що один з них, в Газі, береться дістати для кон-
церту найбільшу в Газі залю площею, яка вміщує 2.400 чоловік. 
Видатки вираховує приблизно в 700 гульденів. Хоче мати 5% 
за працю свою. Другий імпресаріо є в Амстердамі, який раніше 
брався улаштовувати концерт без відсотків від себе».

8 січня 1920 року:
«При цьому надсилаю Вам: три примірника голяндського на-
ціонального гімна. Голяндія має два націон. гімна, перший  – 
довгий текст, що починається "Wilhelmus", вважається більш 
офіціальним, ніж другий, з коротким текстом, але зате другий, 
коротший більш популярний, його співають всюди, а підчас 
війни він став єдиним гімном. Так що ми зробили вам переклад 
другого, популярного. Текст гімна написано по голяндському, 
але українськими літерами, щоб показати, як треба вимовляти 
по голяндському. Подвійні літери, як ее, оо, аа, вимовляються, 
як одна літера, але з протягом і з наголосом. Голяндці мають 
дві літери: g і h перша вимовляється, як наше "х" (як в слові "хо-
рий"), а друга "h", як наше "г" ("Господи", "голова"). Літери "ie" ви-
мовляються як "і", але з протягом. Добре було би і це зробило би 
великий ефект, як би хор вивчив співати по голяндському (бо 
голяндці гадають, що їхня мова дуже тяжка до вивчення)». Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 22. Арк. 8, 7, 5 
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«На зустріч нам приїхало на двірець Посольство  
з Яковлівим на чолі»

«18. І. 1920: До Гаги приїхали 9.30 вечер. На двірці не було 
візників і нам прийшлось довго ждати і шукати по місті 
візників. Розміщено нас в готелях в центрум міста. На зу-
стріч нам приїхало на двірець Посольство з Яковлівим на 
чолі.
19. І. 1920: Репетиція о 10.30 в кіно Luxor-Theatre почалась 
о 11.00. Адміністратор обявив виїзд до Rotterdam-у о 6.30  
і концерт о 8-й. Проф. Тучапський зазначив, що хазяїн кі-
нотеатру відступив нам салю на репетицію даром і запро-
шує хористів на матіне, на якому буде рекляма про Капе-
лу. Проспівали з дір. Щуровською і Кошицем голяндський 
гимн. 
Їдемо трамваєм до Ротердаму. Приїзджаємо о 7-й. Кон-
церт о 8-й в Doelenzaal. Саля майже повна. Дістаємо чо-
тири великі букети цвітів, з того один від Посольства, 
2-ий від співацького товариства, а два від якогось міліо-
нера-банкира. Публика приймає нас тепло, "Щедрика" 
співаємо на "bis" і "Ой на горонці". При кінці – надпрогра-
мово "Ченчик" – Кошиця.
Підчас павзи за куліси приходить посол Яковлів з жінкою  
і инші співробітники посольства та дірігент ротердам-
ського хору, що вписався в памятну книгу. 
22. І. 1920: Haag. О 8-й концерт в королівськім театрі.  
Королева голяндська прислала лист Капелі на адресу 
madame Pelensky (Ватич) з вибаченням, що не може при-
йти на концерт. Публика майже повний, 3-поверховий 
театр. Присутнє наше посольство і бурмістр Гаги Патейн. 
Дістаємо квіти від Посла Яковліва. За куліси приходить 
висказати свій подив бурмістр Патейн і оперова співачка 
з Яви, що вписуються в книгу. На "bis" співали "Щедрик"  
і "Опеньки"».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Олександр Кошиць:  
«Перший концерт відбувся в Ротердамі»

«18 січня 1920 року ми були вже в Голяндії, в Гаазі. Приїха-
ли в країну води й дощу. Всюди канали, хмуре небо, хму-
рі люди... Місто старовинне, маленьке, чистеньке й тихе, 
мов наше село. Дорожнеча страшенна. Дістаємо денно 10 
Гульденів і не вистачає на життя (Гульден  – 5 франків  –  
138 наших карбованців). 
Перший концерт відбувся в Ротердамі, година їзди від  
Гааги, 19 січня. Заля здоровенна, акустика чудова, а рекля-
ма така, що в залі було не більше, як чоловік 200. Прямо 
жаль було звука. Зате успіх був надзвичайний і рецензії 
повні найбільших похвал.
22 січня перший концерт у Гаазі, в Королівському Театрі, 
де колись концертував Моцарт. Публіки було не повно, як 
видно голляндців треба розрухати. Акустика була погана, 
а хор чогось такий стомлений та неуважливий, що я лед-
ве міг його зібрати до купи. Зате, на наше диво, рецензії 
були ще кращі, ніж у Бельгії. Це нас так підбадьорило, що 
концерт 24 січня в Амстердамі пройшов прямо блискучо. 
Від різних музичних товариств і шкіл приходили пред-
ставники дякувати і запрошували на другий концерт.
Другий концерт у Гаазі 25-го січня був у залі "Дірентай" 
(зоологічний город). Абсолютно повний збір, чудова заля 
і така ж акустика  – зробили цей концерт як по співі, так  
і щодо успіху – колосальним. Останній концерт у Королів-
ському Театрі 29 січня був загальним тріюмфом і скінчився 
цілою маніфестацією (як видно голляндці розрухались). 
Коли після концерту почали виходити з театру хористи, 
зносити до авта квіти, а потім вийшов я, на вулиці був ве-
ликий натовп народу. Враз нежданно залунала якась пісня 
на голляндській мові з рефреном "гурра!" Це найстарший 
голляндський, так званий "королівський" хор робив нам 
серенаду експромтом. Зчинилась ціла маніфестація на 
честь українського хору з криками на славу Україні і Гол-
ляндії. Все це тривало з півгодини і вийшло дуже гарно. 
Королева, яка не могла бути на останньому концерті  
через національну жалобу (розлилась річка Маас і нароби-
ла багато шкоди, були жертви), прислала нам дуже мило-
го листа, в якому прохає вибачення за те, що не може бути 
на концерті».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«Дістаємо чотири великі букети цвітів –  
два від якогось міліонера-банкира»

«За куліси приходить  
висказати свій подив  
бурмістр Патейн»

Мер міста Гаага  
Яків Патейн (Jacob Adriaan Nicolaas Patijn)

Ç Візитна картка роттердамського діяча Jules Foges,  
що підніс квіти Капелі під час їхнього концерту в Роттердамі.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр.101. Арк. 100, 100 зв.

Doelen Zaal, Роттердам.
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«Досі до України мені було цілком байдуже,  
але тепер я ладен скрізь відстоювати Мистецтво 
цієї країни!»

24 січня 1920 року рівно за рік після ухвалення Радою Народних 
Міністрів УНР Закону про створення і відрядження за кордон 
Української Республіканської Капели мистецький критик гаазь-
кого часопису «La Gazette de Hollande» пан Salamandre дає гідну 
оцінку культурній дипломатії УНР: 
«Четвер, 22 січня. Сьогодні ввечері я був на першому концерті 
славнозвісного українського хору під керівництвом визнач-
ного диригента Кошиця. Те, що робить Кошиць, не передати 
словами: слід слухати цей хор, аби зрозуміти, що таке «оркестр 
голосів»… Коли відвідаємо один чи кілька вишукано прекрас-
них виступів, розуміємо: у жодній мові не стане слів, аби гідно 
подякувати тим, хто подарував нам таку мистецьку насолоду… 
Можу запевнити Вас, що мої долоні розжарілись, а голос охрип 
від вигуків на біс пісень "Щедрик" і "Опеньки". Яка ритмічна 
музика цієї України: справжній Схід! Її не наслухатись за один 
вечір… Тому жаліємось: "Які ж ми бідні, західні народи!" І ще 
одне. Раптово на світі з’явився ще один, зовсім невідомий на-
род! Яке блискуче об’явлення! Згадую, як із приводу однієї ви-
стави в "Комеді Франсез" я сказав, що єдиний і найкращий для 
народів спосіб зрозуміти і полюбити один одного – обмінятися 
своїми найкращими митцями. І ось тому доказ: досі до України 
мені було цілком байдуже, але тепер я ладен скрізь відстоюва-
ти Мистецтво цієї країни!»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 6

«Перед нами відчинився новий світ»

«Перед нами відчинився новий світ. Світ чудесних мелодій, 
ритмів і фантастичних акцентів. Сильний і обдарований народ 
жив собі десь у майже забутому нами закутку Європи й ніяк не 
міг стати самим собою. І все ж його життєва сила була пере-
можнішою за поневолення  – душа народу вижила і пронесла 
крізь віки цінний скарб народних пісень. Зараз українці вільні, 
зараз вони стали самими собою і можуть вільно поширювати 
скарби своїх пісень, від яких ми просто божеволіємо… 
В їх піснях домінує сила, радість, життя і гумор – саме це най-
більш характеризує їх самосвідомість... А типовий "Щедрик", 
що чудово був проспіваний, вимагався на біс. Сподіваємося 
цей концерт не останній і багато ще охочих зможуть насолоди-
тись цим рідкісним виконанням. Адже це треба дійсно слуха-
ти – ніхто не залишиться невдоволеним. В багатьох відношен-
нях це для нас відкриття». 

«Algemein Handesblat», 25 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 10

«Щедрик» – дійсно майстерна композиція

«Часом вас кидає в холод. Їхній спів проходить крізь мозок кі-
сток. Уявіть собі 70 хористів, що використовують своїй голоси, 
ніби наш Louis Bouwmeester: глибоко зсередини, без обходів, 
з дитячою правдивістю й побожною щирістю. Уявіть собі таку 
інтенсивність та пронизливість голосів, що зрештою, опиняєш-
ся всередині їхнього звуку, стаєш з ними спільним вібраційним 
простором. Вже саме це є чудовим і надзвичайним...
Генерал і Президент Симон Петлюра, який послав цей хор в 
турне по цілому світові, мусить, на нашу думку, після повер-
нення Капели нагородити диригента Кошиця найвищим ор-
деном Української Республіки… Почали з нідерландського 
гімну, потім проспівали гімн України. Після цього були народ-
ні канти. З колядок зробило на нас велике враження "Ой там 
за горою", а "Щедрик"  – дійсно майстерна композиція  – була 
так бездоганно проспівана, що її треба було повторювати… 
Українська Республіканська Капела дала в Парижі 14 концер-
тів, нехай вона дасть у нас щонайменше два. Голландський 
театр, який має гарну акустику, ще вільний  – тож нехай при-
йдуть туди всі амстердамські диригенти, бо вчора був лише  
Сем Дрезден».

«De Telegraaf», 28 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 12
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« Уряд зрозумів: свою цивілізацію українці  
найкраще можуть показати зовнішньому світові 
через пісню – залюблений у мистецтво  
головнокомандувач відрядив хор до Європи»

«Після розвалу царської імперії Україна стала незалежною;  
молода республіка почала відразу якомога завзятіше розвива-
ти всі галузі своєї національної культури. Тож негайно щонай-
більшу увагу почали приділяти і народним пісням, адже уряд 
зрозумів: свою цивілізацію українці найкраще можуть показа-
ти зовнішньому світові через пісню.
Головнокомандувач українського війська взяв на себе іні-
ціативу організувати Хор Української Республіки, а щоб по-
знайомити світ із багатством українських пісень залюблений 
у мистецтво головнокомандувач відрядив хор до Європи.  
У лютому 1919 року хор почав свою роботу, побувавши у Швей-
царії, Франції й Бельгії. Зараз цей надзвичайний колектив  
перебуває у нашій країні. Відбулися концерти в Роттердамі,  
Гаазі й Амстердамі і очікуються нові виступи. 
Успіхи хору, безсумнівно, цікаві. Вроджена музикальність спі-
ваків відчувається у великій чистоті акапельного співу, а також 
у похвальній ритмічності. А як довіряють руці гарного дири-
гента Олександра Кошиця надзвичайні баси і тенори; могутні 
баси, які нагадують своїм звучанням орган, і тенори з багатим 
тембром, які мають абсолютно здорове, зовсім не жіночне зву-
чання... Як би там не було, цей хор дуже хвилює, також і тому, 
що все  – таке цілісне і природне; ні в чому не чути штучності 
або удаваності. Скрізь простота, також і в піснях, які походять 
із самої душі цього від природи журливого народу, який без 
музики не може. Любителям чистих, наївних народних пісень 
і гарного, завжди характерного хорового співу ми радимо не 
пропустити вечори українців».

«Wereldkroniek», 26 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 60

«Хор, який ми чули в Королівській Опері,  
дійсно викликає повагу до українського народу»

«На превеликий жаль в нашій країні є ще багато людей, які не 
розуміють значення мистецтва або недооцінюють його. Багато 
з нас дивиться на мистецтво як на розкіш. І не хочуть розуміти, 
що воно може мати велике значення і для держави. Не лише 
гармати і багнети завойовують світ. Тож народ, що хоче мати 
повагу своїх сусідів, мусить вжити заходів, аби представни-
ки його мистецтва рівнялися, або навіть перевищували його  
вояків. 
Молода Українська Республіка, що починає життя при найтяж-
чих обставинах, і мусить вжити всіх заходів, щоб вистояти, зро-
зуміла, що військової сили для цього замало. Вона побачила, 
що армії Петлюри не вистачить. І почала допомагати мистецтву 
для встановлення національної єдності. По всій країні органі-
зовувались національні хори, що користувались підтримкою 
держави. Щоб підвищити повагу до Республіки, у тому числі за 
кордоном, Директорія на чолі з Петлюрою ухвалює зорганізу-
вати хор для турне по Західній Європі. Хор, який ми чули в чет-
вер у Королівській Опері, дійсно викликає здивування і повагу 
до Українського народу».

«De Hofstad», 24 січня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 5



168 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

Лист Капелі від секретаріату її величності Королеви Нідерландів 
Вільгельміни (Wilhelmina Helena Pauline Marie), котра не змогла від-
відати український концерт через національні жалобні заходи, пов’я-
зані із затопленням голландських провінцій річками Рейн та Маас,  
21 січня 1920 року (Гаага): 
«Королева дуже шкодує, що не зможе взяти участь у концерті Наці-
онального Хору Української Республіки. Її Королівська Величність з 
радістю дізналася про намір Українського Хору виступити з концер-
том у Гаазі, проте з огляду на зайнятість у вечірньому заході участі 
взяти не може. Висловлюю Вам свою щиру повагу».

Королева Нідерландів  
Вільгельміна «дуже шкодує, 
що не може взяти участь в 
концерті Національного Хору  
Української Республіки»

Олександр Пеленський:  
«Пішли ми обоє з п. Г. Ватич  
до голяндської королеви  
Вільгельміни – прийняв нас 
особистий секретар королевої»

«Заохочені успіхом в Бельгії, поробивши на кілька днів пе-
ред концертом у Гаазі всі приготування до концертів, як по 
інших европейських містах, пішли ми обоє з п. Г. Ватич до 
голяндської королевої Вільгельміни. Королева нас вправді не 
прийняла, але тут бачимо вже великий поступ, бо там при-
йняв нас королівський швайцар, а в Голяндії прийняв нас 
особистий секретар королевої.
Опісля сама вона через свою канцелярію надіслала до адмі-
ністрації капелі листа, в якому висловлює свій жаль, що не 
може бути на концерті з причини жалоби, тому, що ріка Рейн 
затопила тоді кілька провінцій, що вона щаслива, що такий 
славний хор загостив до Голяндії і вдячна за те, що хор дає 
концерт на користь потерпівших від повені. Вкінці бажає  
хорові великого успіху в Голяндії і в дальших краях».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

È ЦДАВО України. Ф. 3965. оп. 2, спр. 53. Арк. 39, 39 зв. Æ

Å Повінь у місті Куйк, 16 січня 1920 року.
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З листа Михайла Грушевського до диригента Капели Олександра 
Кошиця і співака Капели Романа Кирчіва з приводу видання збір-
ника українських пісень іноземною мовою, 5 січня 1920 року:
«Високоповажні Олександре Антоновичу і Добродію Романе Кир-
чів! Жалко, що ви не поговорили зо мною в Парижі, де було наше 
все бюро Комітету Незалежної України, котрий відає се діло. Сам 
на сам я можу відповісти тільки приблизно.
Коли Комітет видаватиме видання на чужих мовах, то не може 
бути, щоб українське видання виходило поза ним, мусить і воно 
бути видане ним. Умови приблизно такі: за аркуш до 16 сторінок 
невеликого так званого французького формату (18) 100 швайцар-
ських франків, текст і ноти однаково; з українського видання 20% 
з продажної ціни...
Ви розумієте, що видання на чужих мовах дадуть тільки мінус; зна-
чне число примірників розійдеться даром… З розпродажі прийде 
дуже мало, бо 50% візьме книгарня. Треба, щоб Ви, Олександре 
Антоновичу дали не просто передмову, а невелику ввідну статтю – 
продиктуйте Пану Кирчіву хоч би ті самі загальні тези... 
Коли сі умови приблизно Вас удовольняють, звольте прислати ру-
копис для ознайомлення... Витаю Вас щиро. Дуже дякую за поз-
доровлення і Вас витаю від себе і від сім'ї нашої. Дуже тішимось 
Вашими успіхами.

Ваш щирий М. Грушевський».

Михайло Грушевський: 
«Видання на чужих мовах  
дадуть тільки мінус»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 47, 47 зв. 

З листа видатного композитора, диригента, музичного критика 
й керівника хорового товариства «Madrigaalvereinigung» (у май-
бутньому керівника Амстердамської консерваторії, голови спіл-
ки копмозиторів) Сема Дрездена (Sem Dresden) до Олександра 
Кошиця з пропозицією виконання українських пісень, 18 травня 
1920 року (Амстердам): 
«Я був надзвичайно сильно вражений Вашою музикою і конче хочу 
у своєму маленькому акапельному хорі "Madrigaalvereinigung" 
виконати ваші твори, і загалом деякі українські твори я би хотів 
експортувати. Тож прошу Вас уклінно ще раз надати мені адресу 
видавництва, в якому я зможу отримати твори у Вашій обробці.  
З найсердечнішими подяками і найліпшими побажаннями. 
З повагою, Сем Дрезден, керівник Madrigaalvereinigung».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 25 Æ

Диригент Сем Дрезден: 
«Прошу надати мені адресу 
видавництва, в якому я зможу 
отримати твори  
у Вашій обробці»



170

«Солдатам української свободи – я буду молить 
Бога, щоб народи всього світу допомогли Вам  
установити Вашу незалежність»

Лист на адресу секретаря Дипломатичної місії УНР в Гаазі від 
відвідувачки концертів Капели, 24 січня 1920 року: 
«Дорогий пане, не хочу чекати наступного разу, аби висловити 
Вам подяку від усього серця за велику насолоду, яку ми мали, я  
і моя дочка, коли слухали Українську Капелу  – дійсно чудової  
і кращої за все, що ми досі чули. 
Я вже мала гарячу симпатію до Вашої славної Батьківщини і хо-
тіла щось зробити для неї, але не знала, що саме. Зараз я знаю:  
я буду молить Бога, щоби Віра, яка підіймає народи (як каже 
Святе Писання), підняла народи всього світу, щоб вони допо-
могли Вам установити Вашу незалежність. 
Правду каже Ваш національний Гімн: "Ще не вмерла Україна  
і слава і воля". Я також вірю, що Ви будете знову господарями 
Вашої Батьківщини, і в святій боротьбі, яку зараз ведуть Ваші 
брати, Господь буде з Вами і врятує Україну. Передайте, прохаю 
Вас, Пану Кошицю і Вашим гідним подиву компатріотам, гаря-
чі побажання двох француженок. Не потребую Вам казати, що 
як тільки я прочитала повідомлення про народний концерт, я 
негайно пішла дістати нам місця, аби ще раз мати втіху слухати 
і аплодувати солдатам Української Свободи». 

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 11

Ç Репертуар українського концерту в Гаазі, 25 січня 1920 року.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 148

«Не силою зброї, а чаром мистецтва вони хочуть 
завоювати світ – жовто-блакитні кольори України 
учора здобули блискучу перемогу»

Зі звіту українського пресового бюро УНР в Гаазі про концерт 
Капели у Королівському Театрі Гааги (Koninklijke Schouwburg), 
30 січня 1919 року:
«З усіх концертів Української Республіканської Капели в  
Голяндії найкраще пройшов останній, третій в Газі 29 січня. Між 
іншими присутніми в цілковито повному Королівському Театрі, 
дипльоматами, вченими, музикантами, були цей раз ще Посли 
Сербський і Румунський. Чудесних голяндських квітів, які Ка-
пела одержувала після кожного концерта, було цей раз багато, 
як і кожна пісня кінчалася величезними, небувалими в Голяндії, 
оваціями. Викликам директора Кошиця після концерту не було 
кінця. Але найбільш несподівано було, коли після виходу всіх 
з театру, публіка, серед якої було багато членів Гагського хору  
"De Haghezangers", не розходилась, але зустріла виходячих з те-
атру членів капели, на чолі з п. Кошицем, співами голяндських 
пісень і величезною маніфестацією, серед якої публіка, бувша в 
найвищій степені ентузіазму, вітала п. Кошиця і Капелу оклика-
ми: "Vive L`Ukraine", "Het leve de Oekrajiena", "Vivat Kochitz". Лед-
ве публіці, не звикшій під смутним голяндським небом до таких 
спантаничних блискучих маніфестацій, вдалося через деякий 
час заспокоїтися і, наспівуючи українські мельодії, розійтись.
З приводу цього концерту "Niewe Courant" від 30 січня вміщує 
ще одну рецензію, яку кінчає словами: "Чи є хто-небудь, хто 
хоч трохи має почуття до музики, який не піддався би оригі-
нальному очаруванню українського співу? Хто при їх співі не 
почував щось від меланхолії і радощі, пасії і страсти, яка живе в 
душі українців? Слів ми не зрозуміли, але тим більше говорили 
нам звуки. А також те, що не силою зброї, а співом і чаром мис-
тецтва ці жінки й чоловіки хочуть завоювати світ. Чи всі розумі-
ють яка вже в цьому одному є перемога в наші часи? Вітали хор 
і його диригента великою кількістю квітів і ентузіастичними 
апльодисментами. Це для всіх буде незабутній вечір, ми вже 
казали це з початку статті: Жовто-блакитні кольори України 
учора знову здобули блискучу перемогу». 

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 11

Королівський театр у Гаазі (Koninklijke Schouwburg), де виступала Капела.
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«Голляндія зробила на мене чудове враження: тихо, мирно, 
наче в нашому селі. До того ж і національний стрій голлянд-
ський цілком подібний до нашого, так що здалека здається, 
що по березі моря ходять наші селяни. Люди хмурі, але стра-
шенно симпатичні: іде собі такий дядько в широченних укра-
їнських штанах, в українській шапці і з люлькою в зубах. Іде 
кроком повільним, здоровкається, відповідає спокійно з са-
мопошаною. Жінки – це прямо наші тітки, навіть їх голови, 
хоч прибрані в дуже гарний та оригінальний убір, здаються 
наче в наших очіпках. У всьому житті відчувається якийсь 
спокій, певність добробуту, та відсутність того, чогось невло-
вимого, чим людей нагородила велика війна. Аж дивно було 
це відчувати, тим більше, що висловити цього не можна: зда-
валось, що навіть повітря якесь інше, спокійніше, ніж у тих 
країнах, які зазнали воєнного божевілля. Душа віддихала».

Зі «Щоденника Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Голляндія зробила на мене 
чудове враження: тихо, мирно 
наче в нашому селі. Іде дядько 
в широченних українських 
штанах, жінки –  
прямо наші тітки»

«Фінансове становище Капелі, під час пребування в Голян-
дії, як і в більшості инших країн, було без вигляду на якісь 
конкретні, напевно здійснимі перспективи. Большевики на 
фронті перемагали, скарбниця У.Н.Р. порожніла, були вже 
накази уряду У.Н.Р. про скорочення штатів ріжних числен-
них закордонних місій, хоча Капеля ніби не належала до 
числа тих місій, бо праця її була занадто показною, в той час, 
як "дипльоматичні посольства" відзначались більш негатив-
ною діяльністю, ніж позітивною.
Оця відсутність перспектив що до фінансування Капелі, ви-
кликала, між иншим, в багатьох капелян, не виключаючи 
й членів керуючих органів, що одержували подвійні добо-
ві, – потребу в економії, яка виявилась передовсім у тім, що  

капеляне (не всі, звісно), придбавши собі спиртові машинки, 
почали самі варити обід, щоб було й смачно, бо люде дуже 
поскучали за українським борщем, оселедцем, по своєму 
приготованим і т.п. Приїхавши до Голяндії, дві капелян-
ки почали варити обід в отелі й тут (в Гаазі) для п.  Кошиця 
(п.  Т. Георгієвська) й для проф. Тучапського (п. Броунс, пан-
на чи пані, – я так і не знаю). Це мало за наслідок те, що ди-
рекція отелю попросила очистити кімнати, що займали наш 
головний дирігент і професор співу, при чому "за компанію" 
попросили вийти з отелю й тих капелян, що обіду в кімнаті 
зовсім не варили. Так що, як бачите, ми вміємо себе "репре-
зентувати" не тільки на естраді, а й поза нею!»

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Леонтій Безручко:  
«Большевики на фронті  
перемагали, скарбниця У.Н.Р. 
порожніла – придбавши  
спиртові машинки  
почали самі варити обід»
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Ç Фрагмент листа Олександра Кошиця до Симона Петлюри, 29 січня 1920 року (Гаага). ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 37
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З листа диригента Української Республіканської Капели Олек-
сандра Кошиця до Голови Директорії УНР Симона Петлюри,  
29 січня 1920 року (Гаага):
«Вельмишановний дорогий наш батьку Симон Васильович!
Користуюсь нагодою передать Вам листа через п.  Грановсько-
го, котрий був присутній на нашім концерті в Гаазі, знає, що ми 
зробили в Голяндії і як про нас тут, за кордоном люде думають  
і говорять. Швейцарія, Франція, Бельгія і Голяндія в один голос 

говорять про Капелю, як про якесь чудо. Вітають ідею такого рода 
пропаганди, говорять явно і одверто про наші політичні змаган-
ня, визнають високу культурність душі нашого народу і букваль-
но кажуть так: "єсть в Європі народи з більш старою музичною 
культурою, але до цеї ідеї (музична пропаганда) вони і досі не 
додумались". Холодні Голендерці після нашого сьогодняшнього 
концерту зробили нам на улиці демонстрацію з співами і крика-
ми "Vive l’Ukraine". Завтра їдемо до Англії... на голодну смерть...»

Державне посвідчення, видане Українській Республіканській  
Капелі головою дипломатичної місії УНР у Нідерландах і Бельгії 
Андрієм Яковлівим, 31 січня 1920 року (Гаага):
«Українська Дипломатична Місія в Гаазі цим засвідчує, що Укра-
їнський Національний Хор у складі 70 осіб, відряджений Україн-
ським Урядом у концертне турне Європою, від’їздить зараз з Гол-
ландії до Лондону для виступів там із серією концертів. 

Уповноваженим керівництвом є: диригент Хору Олександр  
Кошиць та адміністратор Хору, професор Микола Чайковський. 
Місія просить усі причетні інституції сприяти переїзду хору до 
Лондону».

Кошиць до Петлюри:  
«Холодні Голендерці зробили нам демонстрацію  
"Vive l’Ukraine"»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 48 



ВЕЛИКА БРИТАНІЯ:

«Українці мудрі  
у виборі форми своєї пропаганди»

«Українці мудрі у виборі форми своєї пропаганди. Їхнє 
звернення до музики є непереможним. Не будучи пев-
ним щодо існування багатьох нових держав, що з’явились 
після війни, я стояв при співі Українського Національного 
Гімну зі змішаним почуттям. В кінці я був абсолютно пере-
конаний щодо справедливості їх національних прагнень  –  
принаймні, емоційно»

«The Sketch» (Лондон),  
11 лютого 1920 року

1 ЛЮТОГО – 1 БЕРЕЗНЯ 1920 РОКУ: 

12 КОНЦЕРТІВ: 
 

110 ПУБЛІКАЦІЙ:

Лондон

Queen`s Hall, Christ Church, Central Hall Westminster, People’s Palace,  
King’s College, Chiswick Empire Theatre 

The Times, Manchester Guardian, The Daily Telegraph, The Globe, 
Daily Express, Sunday Express, The People, The Daily Mail,  
Evening Standart, The Daily Chronicle, The Daily Graphic, Daily Herald, 
The Evening News, The Pall Mall Gazette, Daily Mirror,  
The Westminster Gazette, The Morning Post, The Star,  
Daily News and Leader, Jorshire Observer,  
Birmingham Gazette and Express, The Daily Chronicle,  
The Morning Advertiser, The Daily Telegraph, Daily Sketch,  
National News, The Referee, Reynolds Weekly Newspaper,  
The Observer, Sunday Times, Sunday Pictorial,  
Nottingham Lournal and Express, Liverpool Daily Postard Mercury,  
The Truth, The Tatler, The Sketch, The Punch, Tha Lady, The Near East, 
South London Press, The Jewish Chronicle, Sunday Evening Telegram,  
Musical News, The Saturday Review, The Illustrated London News, 
Edinburg Evening News, Athemaeum, Chatham News, London Mail, 
Arts Gazette, Sphere, Richmond Twickenhem Times, The New Age, 
Queen, The Ukraine, Eve.

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської Капели у Лондоні: Queen's Hall, Christ Church, King’s College, Chiswick Empire Theatre.
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«31 січня виїхали до Англії. Їхали Північним морем на Гарвіч. 
Пароплав був маленький, так що вмістився, здається, тільки 
один наш хор. Море було прямо скажене. Кидало під небо 
й хитало гірше, ніж на гойдалці. Майже всі мої хористи не 
тільки не їздили по морю, але й бачили його тільки вдруге», – 
описує диригент Олександр Кошиць у своєму «Щоденнику» 
приїзд Української Республіканської Капели до Лондона.
Українська прем’єра проходить у Лондоні 3 лютого 1920 року в 
королівській залі Queen`s Hall. Афіша анонсує: «Нова музич-
на сенсація». Музичний проект УНР патронує Дипломатична 
місія УНР у Лондоні на чолі з Арнольдом Марголіним. Під час 
прем’єри Капела отримує «кольосальний вінок» від україн-
ської місії, на біс співають «Щедрика». Газета «Truth» пише: 
«Немає жодного лондонського хору, котрий можна до них 
прирівняти». 
Конферансьє українських виступів, російський емігрант Лев 
Расторгуєв, автор одного з перших англомовних видань про 
Тараса Шевченка в Європі, провадить у перерві між відді-
леннями концертів Капели у Queen`s Hall, People’s Palace та 
Chiswick Empire Theatre лекції з демонстрацією українських 
краєвидів і державної символіки УНР. Одного разу Расторгуєв 
відводить вже знаного лондонській публіці Олександра Ко-
шиця до відомого «Eccentric Club». Там український диригент 
п’є віскі «по-православному» (без води)  – лондонці в захва-
ті, як і від бандуриста Капели Олександра Кизими, котрого  
прошено співати українські думи. 

8 лютого 1920 року хор на запрошення видатного британ-
ського богослова Фредеріка Майєра (Frederick Brotherton 
Meyer), пастора баптистської церкви Christ Church 
(Westminster Bridge Road), бере участь у молитовному слу-
жінні за Україну. Ще один симпатик України пастор Хантер 
Бойд (Hunter Boyd) під час благодійного концерту Капели в 
Chiswick Empire Theatre декламує «дрожачим від зворушення 
голосом» вірш Тараса Шевченка «Мені однаково».
Переймається українським питанням і знана меценатка, 
очільниця Міжнародної жіночої ліги леді Абердін (Ishbel 
Maria Hamilton-Gordon). 10 лютого 1920 року вона запрошує 
Капелу виступити з концертом під час міжнародного жі-
ночого з’їзду, закликаючи присутніх підтримати українців.  
9 лютого 1920 року український хор бере участь у благодійно-
му концерті спільно з Британським симфонічним оркестром, 
після чого його диригент Раймонд Роуз (Raymond Rôze) пише 
до Олександра Кошиця: «Ми завжди пам’ятатимемо вашу 
мистецьку та шляхетну допомогу на концерті». 
Свій прощальний виступ у Queen`s Hall Капела проводить 
на користь сліпих ветеранів війни та благодійної фундації  
«St. Dunstan’s Blinded Soldiers` & Sailor`s After-Care Fund». 
Після цього  – ще один просвітницький концерт Капели в 
King`s Colledge для професорів та студентів і благодійний 
виступ в Chiswick Empire Theatre на потреби «The War Seal 
Foundation». Директор фундації пише Олександру Кошицю: 
«Якщо колись хор знову навідається до Англії, будь ласка, на-
пишіть мені про це, оскільки я буду радий почути його знову».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 145
Запрошення від імені «Українського Національного Хору» на прем’єрний концерт в 
Лондоні 3 лютого 1920 року в Quen`s Hall і відповідь з подякою за отримані квитки від  
Королівської музичної академії (Royal Academy of Music).

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 145 Æ

Квиток на концерт Капели в Queen`s Hall 18 лютого 1920 року.
Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 225
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Ярослав Олесницький:  
«Коли хор має намір приїхати 
до Англії? – один з членів  
парламенту прирік свою  
поміч»

Ç ЦДАВО України.  
Ф. 3965. Оп. 2. Спр.19. 
Арк. 37

Листи виконувача обов'язків голови дипломатичної місії УНР у 
Лондоні Ярослава Олесницького з приводу організації концертів  
Капели у Лондоні: 

5 листопада 1919 року:
«До Дипльоматичної Місії У.Н.Р.

           Париж.
Просимо донести нам як довго буде Укр. Хор в Франції і коли 
має намір приїхати до Англії, в котрих містах і кілько зхоче дати 
концертів а то для того щоби вже тепер мож було порозумітись з  
імпресаріо взглядом винайму салі і спорядження оголошень.
Ми предприняли потрібні кроки що до дозволу до переїзду до 
Англії і сподіваємось що такий буде даний а то тим більше, що 
один з членів парламенту прирік свою поміч».

11 жовтня 1919 року:
«До Високоповажного Пана О. Приходька

Берно.
Високоповажний Пане!

У відповідь на Ваше письмо з дня 3 с.м. повідомляю Вас, що одна 
особа потребує около одного фунта на життя в Лондоні. 
Желаючи Вам якнайліпшого успіху, сподіваюсь що вдасться Вам 
отримати віза а наша маленька кольонія привитає Вас тут з вели-
кою радостію».

Лист Міністра внутрішніх справ Великої Британії Едварда Шортта  
(Edward Shortt) до свого колеги-лейбориста, члена британського 
Парламенту, командера (військове звання британського флоту) 
Джозефа Кенворті (Joseph Kenworthy) щодо дозволу Капелі га-
стролювати в Лондоні, 20 січня 1920 року:
«Шановний командер Кенворті,
Ми маємо певну кореспонденцію щодо Української Хорової Орга-
нізації, і я радий повідомити Вам, хоча напевно Ви вже це знаєте, 
що я дав дозвіл цій організації приїхати в країну на місяць».

Міністр Едвард Шортт:  
«Я дав дозвіл цій організації 
приїхати в країну на місяць»

Група співробітників дипломатичної місії УНР у Лондоні:  
зліва направо сидять С. Шафаренко, Маркіян Меленевський,  

Микола Стаховський, Ярослав Олесницький Æ

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 24

ЦДАВО України. Ф. 3965. 
Оп. 2. Спр. 19. Арк. 42 Æ
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Олександр Пеленський: 
«Коли наш Орфей і Сирени 
зачарували білого ведмедя 
Росії, зачарували недавно 
чеського льва, то зачарують 
певно і сердитого старого 
Джон Буля»

«Англія як і Франція була головною ціллю подорожі Укра-
їнської Республіканської Капелі. І не диво – це ж дві най-
могутніші держави Европи, які на судьби даної нації – як 
напр. нашої, можуть багато заважити та на яких опінії 
нам найбільше залежить.
По дорозі через канал Ля Манш, не маючи ніякої роботи, 
роздумували ми над тим, як нас прийме та холодна, не-
привітна Англія. Ми здавали собі справу з цього, що треба 
дуже великого душевного потрясення, щоби витрунути 
з рівноваги того холодного і зрівноваженого Англійця, 
який ані здригнеться, навіть коли б мав причину до ду-
шевного зворушення.
Але пригадали ми собі стару легенду про Орфея, що за-
чаровував своєю піснею звірів і набрали відваги, бо коли 
наш Орфей і Сирени зачарували білого ведмедя Росії, за-
чарували недавно чеського льва, то зачарують певно і сер-
дитого старого Джон Буля».
Зі спогадів співака, кур’єра Капели Олександра Пеленського

Олександр Кошиць:  
«Зупинився в готелі  
"Онслоу Куорт Отель" –  
плачу три з половиною фунти 
на тиждень»

«В пів на другу приїхали до Лондону. Перше враження про-
стору і грандіозності. Наша уява про нього, як про старий 
та задимлений город, цілком неправдива. Такого простору 
та якоїсь невловимої міці – я ніде в Европі не помічав.
Зупинився я в готелі "Онслоу Куорт Отель" на Квінс Гате, 
коло самого Гайд-парку. Плачу три з половиною фунти на 
тиждень на повному пансіоні. Чепурно, непривітно й сум-
но. Люди мовчазні, хмурі, самоупевнені до огиди. Негарні. 
Хоч таких гарних дітей, як тут – мені ніде потім не прихо-
дилось бачити.
Моди "принципово" не такі, як на континенті: коли там що 
широке, тут вузьке; коли там що коротке, – ту довге, тощо.
Мені приходилось бачити стареньких "лейдіс" зодягнутих 
так "кольорово", що в Україні її напевно собаки розірвали б. 
Балакають так поважно та тихо, що здається, що сидиш на 
похоронах, бракує тільки покійника на столі. Зате страва 
така, що, якби нашого мерця по губах помазав, то він ожив 
би і побив би всіх...
Гайд парк, біля якого я живу, це колосальний парк у само-
му центрі міста – з полями, лугами, ставами, лісами, дичи- 
ною і т. д. Про музеї говорити не буду, це кожному відомо. 
Там зібрано оригінали з усього світу. В Британській Націо-
нальній Бібліотеці я знайшов в нотному відділі один збір-
ник Лисенка. Я одіслав туди по одному примірнику всіх 
партитур, які мав під рукою».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Леонтій Безручко:  
«Один капелянин в розпуці  
й заїкуючись дивувавсь:  
"І ккк...ак еті рр...иби  
пп...лавают?!"»

«31 січня 1920 р. Капеля покинула 
Гаагу й о 10 г. вечора, після від-
буття цілого ряду формальностей 
(перевірка паспортів, річей і т.п.) 
всілась на пароплав "Архангел" 
(забраний англійцями під час війни), де розмістилась у 
каютах 2-ої кляси по 2-4 особи.
Пароплав вирушив лише о 2,5 год. ночі, так що цілий вечір 
для Капелян під бренькання бандури п. Кізими пройшов 
в очікуванню нових вражінь, зв'язаних із подорожжю по 
морю. Подорож виявилась передовсім у тім, що 3/4 капе-
лян віддали "належне" морським хвилям, які так немило-
сердно виснажили тоді (в одної панночки аж до крови...) 
незвиклих плавати по морю капелян. І сміх, і горе було!
Один капелянин (студент-болгарин із Камінецьк. Укр. 
Унів-ту, Чавдарів) в найтяжчі моменти, в розпуці вже й за-
їкуючись дивувавсь: "І ккк...ак еті рр...иби пп...лавают?!"
Але так чи інакше дістались ми до Льондону, де розмісти-
лись в окремих отелях з пансіоном і давали там їсти чо-
тирі рази на день, але так, що після кожного разу знову 
хотілось їсти, принаймні мені».

Зі спогадів співака Капели Леонтія Безручка

Українська Республіканська Капела перетинає канал Ла-Манш. Фото з книги спо-
гадів співака Капели Олександра Пеленського «Українська пісня в світі» (1933).
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Ç Опис прем'єрного концерту Капели у Лондо-
ні в «Журналі» Капели.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп.1. Спр.2. Арк. 88

«Повторяли "Щедрик"  
Леонтовича»

«Щедрик» в аранжуванні Миколи Леонтовича в перекладі на 
англійську мову, розміщений у лондонській програмці концертів 
Капели у Лондоні.
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 89 зв.

«О 8-й концерт в салі "Queens Hall". Публики майже повна 
саля (велика, з двома бальконами). По відспіванню першого 
канту "Св.  Варварі" на естраду внесено кольосальний лавро-
вий вінець від Української дипл. місії в Льондоні з синьо-
жовтими лентами. Друга частина – колядки – мали великий 
успіх, майже кожну публика домагалась на "bis". Повторя-
ли "Щедрик" Леонтовича. В третій частині по відспіванню  
"Коломийки"  – Лисенка роздано хористкам букетики квітів 
від Марії Зархі (жінка члена посольства Зархі, що улаштову-
вав наші концерти, дбав про віза до Англії). Публиці подо-
бались більше веселі пісні. Закінчили відспіванням "Ще не 
вмерла Україна" і англійського гимну, які публика вислухала 
стоячи».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Репертуар прем’єрного концерту Української Республіанської  
Капели у Лондоні 3 лютого 1920 року в Queen`s Hall. 
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 298

Å Титульна сторінка програмки українських 
концертів у Лондоні.
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Ç Афіша прем’єрних концертів Української Республіканської Капели у Лондоні 3, 6 лютого 1920 року у Queen's Hall.
ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 95
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ÇУкраїнська Республіканська Капела разом з представниками Дипломатичної місії УНР у Лондоні, лютий 1920 року. Світлина з фондів «Музею однієї вулиці» у Києві.

«Перший концерт українського хору, який пройшов сьогод-
ні увечері в Queen`s Hall, показав, що захоплююча похвала 
бельгійських та французьких критиків у жодному разі не пере-
більшена. Їх виступ можна вважати найвищим рівнем, до якої  
хорова техніка може коли-небудь дійти».

«The Manchester Guardian», 4 лютого 1920 року

«Нова держава, яка привезла музику до Великої Британії – це 
Українська Республіка. Один з перших законів правління спри-
яв збереженню музики та створенню інституцій для її репре-
зентації. Одна з таких  – Національний Хор, який ми почули в 
Лондоні минулого вечора у Queen`s Hall. Спів є дивовижним».

«The Morning Post», 4 лютого 1920 року
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Світлини диригента Олександра Кошиця з хором, та співачок  
Євдокії Чабаненко, Ольги Приходько та Ніни Гордаш в британ-
ських газетах «The Daily Mirror та «The Daily Graphic» за 4 лютого 
1920 року. Під час репетицій Олександр Кошиць дає хористам 
вказівки як поводитись: «Порядно одягатись і бути серйозними, 
як Англійці, бо від того залежить половина успіху».

Олександр Кошиць: 
«Порядно одягатись і бути серйозними як Англійці, 
бо від того залежить половина успіху»

«Багато пісень були виконані на біс – майже всі. Серед найбільш 
оригінальних і красивих можна назвати "Щедрик" і "Ой там за  
горою" – обидві створені Леонтовичем».

«The Daily News and Leader», 4 лютого 1920 року

«Ми можемо проголосити цей хор одним з найкращих, що від-
відував Лондон», «The Pall Mall Gazette», 4 лютого 1920 року

«Цей концерт став найприємнішим з того, що ми чули, а захо-
пленню глядачів не було меж». «The Star», 7 лютого 1920 року «Немає жодного лондонського хору, котрий можна до них при-

рівняти». «Truth», 11 лютого 1920 року

«Українці здивували нас майже так, як чехословаки. До точнос-
ті, динаміки й дисципліни вони додали ще одне  – виняткову 
яскравість тону». «The Times», 7 лютого 1920 року

«Якщо Уряд молодої Української Республіки береться за кожну 
справу з такою енергією, з якою він узявся до музики і співу, то 
можна сказати напевне, що він скрізь матиме успіх».

«The Daily Telegrapf», 4 лютого 1920 року
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«Усі прибутки  
з концерту  
спрямовуються  
на користь  
благодійної фундації 
«St. Dunstan's Blinded 
Soldiers' & Sailor's 
After-Care Fundу»

Вулична афіша великого 
формату благодійного кон-
церту Української Республі-
канської Капели в Лондоні 
на користь сліпих ветера-
нів війни Великобританії, 
що відбувся 26 лютого 1920 
року в Queen's Hall. На 
афіші зазначається: «Усі 
прибутки з концерту спря-
мовуються на користь 
благодійної фундації «St. 
Dunstan’s Blinded Soldiers' 
& Sailor's After-Care Fund».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2.  
Спр. 49. Арк. 374 Æ
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Олександр Кошиць: «Концерт влаштувала жінка 
лорда Абердіна. Він не то що аплодував – кричав, 
як зарізаний»

«10-го співали на з'їзді англійських жінок. Концерт вла-
штувала наша приклонниця – жінка бувшого віцекороля 
Ірляндії лорда Абердіна. Про цього нашого прихильника 
треба сказати скілька слів. Не пам'ятаю на якому концерті 
звернув мою увагу один старенький, скромно одягнений 
добробій у старомодній "крилатці". Він поводився прямо 
надзвичайно для англійця: так реагувати на спів міг тіль-
ки якийсь еспанець або мексиканець. Він не то що апло-
дував, він кричав не-своїм голосом, махав своїм капелю-
хом, ставав на ввесь зріст (у першім ряді крісел), звертався 
до публіки і імітував мої рухи, потім знов аплодував,  
викликав, кричав, як зарізаний».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця
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The Sketch: «Українці мудрі у виборі форми  
своєї пропаганди»
Британський ілюстрований тижневик «The Sketch» в номері за 
11 лютого 1920 року подає рецензію про українську прем’єру в 
Лондоні під назвою «Нова музична сенсація»:
«Українці мудрі у виборі форми своєї пропаганди. Їхнє звер-
нення до музики є непереможним. Не будучи певним щодо 
існування багатьох нових держав, що з’явились після війни, я 
стояв при співі Українського Національного Гімну зі змішаним 
почуттям. В кінці я був абсолютно переконаний щодо справед-
ливості їх національних прагнень – принаймні, емоційно».
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Марія Зархі: «На Україні вже  
в першому правительстві виступали жінки»
Газета «The Daily Sketch» в номері за 7 лютого 1920 року анон-
сує концерт Українського Національного Хору в Central Hall 
Westminster (10 лютого 1920 року), який відбувся під час за-
сідання Національного жіночого комітету з ініціативи його 
очільниці леді Абердін (Ishbel Maria Hamilton-Gordon)  –  
ірландської поетки, меценатки. На з’їзді присутні близько 250 
лондонських суфражисток. Від імені українського жіночого 
руху на заході виступила дружина українського дипломата Ма-
рія Зархі із промовою: «На Україні жіноцтво не мало потреби 
боротися за свої права, бо вже в першому українському прави-
тельстві виступали жінки».
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The Punch: «Сильні жінки ридали як чоловіки, 
бо не змогли вимовити назву однієї  
з найпрекрасніших композицій – "Shtchedryk"»
Британський тежнивик гумору й сатири «The Punch» в номері 
за 11 лютого 1920 року, в якому свого часу друкувались Чарльз 
Діккенс та Вільям Теккерей, оголошує про кризу щойно ство-
реного товариства Правильної Космополітичної Вимови через 
нездатність його членів вимовити назву «Щедрика» – найкра-
щого твору з репертуару Українського Хору у Лондоні: 
«На їхньому концерті минулого тижня сильні жінки ридали як 
чоловіки через те, що не могли вимовити назву однієї з най-
прекрасніших композицій програми – "Щедрик"».
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр 2. Арк. 89 зв.

«Всім присутнім роздавано програмки. По відспіванню нами 
трьох кантів публіка аплодувала. Потім виступив на амбону 
свящ. Boyd і сказав проповідь про Україну. На вступі згадав, 
що це не є пропаганда політична, а молитва за нещасний 
нарід україн. Нарід цей він пізнав тому 30 літ в Канаді, емі-
грантів з Галичини, яким він з другими священиками пома-
гав в роках неврожаю. Тоді він заінтересувався Українцями, 
пізнав їх історію і зрозумів, що цей нарід має право і заслу-
гує на те, щоб бути самостійним. Тут перейшов до історії 
України і почав від Володимира, що приняв хрест з Греції і 
культуру. Підчеркуючи окремішність України від Росії навів 
такі документи, як словник українсько-латинський з перед 
250 літ, що знаходиться в оксфордському (Oxfrod) універси-
теті і стародавні мапи України, що є в British-Museum, а що 
до мови – навів з 1905 р. опінію петроградської Академії наук, 
що укр. мова є самостійна мова... Третій священик роздає 
евангеліє Матея по українськи і англійськи і бажає, щоб воно 
було помостом, який буде лучити ці два народи».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

«Священик Boyd сказав проповідь про Україну –  
це не є пропаганда політична,  
а молитва за нещасний нарід»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 114

Христова церква в Ламбеті (Christ Church, Lambeth)

Пастор Майер  
до диригента Кошиця:  
«Від імені Церкви дозвольте 
запросити Вас на  
Богослужіння»

Лист від настоятеля Христової Церкви (Christ Church) у Лон-
доні Фредеріка Майера (Frederick Brotherton Meyer) до Олек-
сандра Кошиця із запрошенням до спільного Богослужіння,  
3 лютого 1920 року:
«Диригенту Українського Національного Хору.
Шановний Пане. Від імені Церкви дозвольте запросити Вас на Бо-
гослужіння, що відбудеться по обіді наступної неділі. Ми будемо 
вдячні якщо ви піднесете наші спільні молитви до Всемогутнього 
Бога. Служба почнеться о 15:30, і ми будемо вдячні, якщо ви змо-
жете прибути о 15:15.
Щиро Ваш у співслужінні Богу».
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«Промова про Україну, її історію, культуру 
і боротьбу за самостійність»
Програмка спеціального Богослужіння, присвяченого молитві за 
Україну, що пройшло з ініціативи настоятеля лондонської цер-
кви Christ Church пастора Фредеріка Майера та пастора Хантера 
Бойда за участі Капели 9 лютого 1920 року. У програмці подається 
легенда про пісенний дар Україні від Бога; вказується політичний 
статус України та високі представники УНР: Президент Української 

Республіки, Генерал – Симон Петлюра; Прем'єр-міністр – Ісаак Ма-
зепа; Голова української дипломатичної місії у Лондоні  – Арнольд 
Марголін. Під час Богослужіння хор виконує українські канти («По-
чаївській Божій Матері», «Англелу Хранителю»), колядки («Ой на 
гороньці», «Нова радість стала»), а також «Заповіт» Тараса Шевчен-
ка (музика Кирила Стеценка). Пастор Бойд виступає з промовою на 
захист українського культурного й політичного суверенітету. 
ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 96, 96 зв., 97, 97 зв.
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З листа композитора, засновника і диригента Британського сим-
фонічного оркестру Раймонда Роуза (Raymond Rôze) до Олексан-
дра Кошиця з подякою за спільний благодійний концерт в Queen`s 
Hall, 18 лютого 1920 року:
«Я б хотів висловити Вам щиру подяку за прекрасну мистецьку 
співпрацю, яку Ви та Ваш чудовий хор продемонстрували, вшану-
вавши нас своєю присутністю на нашому останньому концерті. Будь 
ласка передайте мою щиру подяку та дуже високу оцінку й вдяч-
ність від кожного учасника нашого оркестру Вашому хору й Вам. 
Ми завжди пам’ятатимемо вашу мистецьку та шляхетну допомогу 
на концерті. Сподіваюсь, Ви приймете ці квитки для Вас та Вашо-
го хору на наш наступний концерт у понеділок 23-го цього міся-
ця, коли, я сподіваюсь, почуватимусь достатньо добре і зможу не 
лише диригувати концертом, а й особисто висловити Вам подяку 
за те, що Ви для нас зробили».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 40

Програма благодійного концерту «Британського симфонічного 
оркестру» за участі «Українського Національного Хору», що від-
бувся 9 лютого 1920 року в Queen`s Hall на користь жертв війни за 
участі членів королівської родини (H.R.H. Princess Louise, Duchess 
of Argyll, H.R.H. Princess Beatrice).

Ç ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 72Ç ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 71

Диригент Раймонд Роуз: 
«Ми завжди пам’ятатимемо 
вашу мистецьку та шляхетну 
допомогу на нашому  
концерті»
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Титульна сторінка програми виступу українського хору в лондон-
ському університеті King`s College для професорів та студентів, що 
відбувся 27 лютого 1920 року. 

Англійський історик і журналіст, директор Школи слов’янських 
студій King’s College Бернард Парес (Sir Bernard Pares) звернувся 
до місії УНР у Лондоні з проханням надати ноти української пісні 
«Вічна пам’ять», яку виконала Капела під час концерту для профе-
сорів і студентів лондонського King`s College 27 лютого 1920 року. 
В «Журналі» Капели зазначається: 
«Виступає професор королівського університету з промовою 
до публики; розказує про свій побут в Галичині під час вій-
ни і про український нарід, який він там бачив з обох боків 
кордону, про його геройство в борьбі за волю і визволення, 
зазначує, що український нарід від природи щедро обдаро-
ваний, а найбільшим його даром  – є пісня, яку вони зараз 
подивляли. З радістю вітає від себе і своїх товаришів україн-
ський нарід в особі його репрезентації – українського наці-
онального хору».

The War Seal Foundation: «Якщо колись Хор знову  
навідається до Англії, я буду радий почути їх знову»
З листа адміністрації Фонду підтримки ветеранів Першої світової 
війни «The War Seal Foundation» до Капели, 3 березня 1920 року:
«Хочу висловити Вам наскільки ми вдячні за допомогу Українсько-
го Національного Хору та за блискучий концерт, який вони дали 
минулої неділі у театрі Chiswick Empire. Чи могли б Ви передати 
членам хору, як високо ми оцінили їхній спів під орудою пана 
Олександра Кошиця? Якщо колись Хор знову навідається до Анг-
лії, будь ласка, напишіть мені про це, оскільки я буду радий почути 
їх знову».

«До нас звернувся  
професор Бернард Парес  
з проханням дати ноти  
"Вічної пам’яті"»

Ç Лист дипмісії УНР у Лондоні до Капели щодо передачі нот «Вічної пам'яті» на 
прохання лондонського професора. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 4

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 185

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 95 Æ
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З книги «Украина и политика Антанты (записки еврея и гражда-
нина)» авторства Голови надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Лондоні Арнольда Марголіна, 1921 року (Бернбург):
«По пути в Англию я остановился в Гааге, для свидания с Яков-
левым, главой украинской миссии в Голландии и Бельгии. Как 
раз в день моего приезда состоялся в Гааге концерт украинского 
хора под дирижерством Кошица. Успех концерта был огромный. 
Трудно описать восторг публики. Этому хору с чародеем-дириже-
ром во главе незачем было рядиться в национальные костюмы. 
Песня сама за себя говорила. Кошиць и мужчины во фраках, 
дамы в скромных платьях, вполне подобающих серьозности того 
дела, которое эти люди творили. Никакая дипломатия, никакие 
аргументы, хотя бы и самые хитросплетенные, не могли иметь 
такой убедительной силы, как это повествование в звуках то о  

печали народной, то о покорности в цепях, то о победном выходе 
из рабства...
В Лондоне уже при мне состоялось около 10 концертов хора с 
неизменным успехом. Лондонский университет чевствовал хор в 
своих стенах. Студенты организовали концерт, которому предше-
ствовали речи одного из англичан-професоров кафедры славян-
ских языков, представителя лондонских студентов и Кошица. 
Кошиц оказался блестящим оратором. И хотя он говорил на род-
ном украинском языке, но англичане были захвачены его темпе-
раментом и искренностью тона. Когда-же патроитическая речь 
Кошица была тут же переведена, ему была устроена овация.
Много внимания также было хору в одной из обширных церквей 
Лондона, где представители английского духовенства выразили в 
напутственном слове пожелания успеха украинскому народу».

Посол Арнольд Марголін: 
«Никакая дипломатия,  
никакие аргументы, хотя бы и 
самые хитросплетенные,  
не могли иметь иметь такой 
убедительной силы, как это 
повествование в звуках»

«На концерті в Альберт-Холі 
буде потрібна для нашої мети 
публіка – політики  
та діпльомати»

Лист голови дипломатичної місії УНР в Лондоні Арнольда  
Марголіна до диригента Капели Олександра Кошиця, 17 лютого 
1920 року: 

«Високоповажаний Олександре Антоновичу!
Як ми тепер бачемо, може хор зробив помилку, коли відмовився 
від концерта в Альберт-Холі. Навіть такий скріпач, як Губерман, 
давав там концерт. В такий спосіб питання про акустику відпадає.
Звичайно се було дуже ризиковано давати там свій власний кон-
церт, бо невідомо, чи змогли-би своїми силами зібрати повну  
аудіторію, але з другого боку булоб дуже користно, аби хор при-
йняв участь в концерті, який бувби улаштований якою-сь иньшою 
організацією, яка би гарантувала повну салю.
Такий концерт має відбутись 21-го сього місяця. Я мушу зазначити, 
що немає сумніву, що на сьому концерті буде цікава і потрібна для 
нашої мети публіка: політики та діпльомати. Маючи се на увазі, 
дуже прошу Вас, оскільки се є можливо звернутися листовно до 
американського Амбасадора, який улаштовує вищезгаданий кон-
церт, і запропонувати послуги хора. При сьому надсилаю проект 
листа до американського Амбасадора.
Оскільки мені відомо хор є вільний 21-го. Крім того хор співатиме 
на сьому концерті не більш, як 20 хвилин.
Наколи б дирекція, яка улаштовує концерт 21-го і одмовила хору 
виступати разом з ними, в кожному разі той факт, що хор запропо-
нує свої послуги, справить дуже приємне вражиння».

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 24, 25
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Андрій Яковлів:  
«Я з власних грошей вислав  
Капелі в Льондон по телеграфу 
5,000 гульденів,  
щоб не померли там з голоду»

З листів голови дипломатичної місії УНР в Бельгії та Нідерландах 
Андрія Яковліва до диригента Капели Олександра Кошиця:

11 лютого 1920 року (Гаага): 
«Високоповажаний Пане!

Дякую щиро за привіти з Льондону. Ми всі тут дуже тішимося з 
успіху Капели в Льондоні. Бажаємо ще більшого успіху на славу 
нашої дорогої і так далекої України. Коли б Ви там рідною піснею 
нашою спекли льод сердця англійського, щоб воно трохи потеплі-
ло та й нам зі своєї доброти зробило щось добре. Хай тілько ви-
знають нас, зачарствілі, а ми б їм за це дали би незабутню слухати 
нашу пісню, та ще й варениками нагодували б та галушками...» 

25 лютого 1920 року (Гаага): 
«Високошановний Олександре Антоновичу!

Ваші капеляне, що прибули до Гаги, не застали тут Приходька, 
який в місті з кур’єром Супруна виїхав до Берліну по гроші для Ка-
пели. Я з своїх власних грошей вислав Капелі в Льондон по теле-
графу 5,000 гульденів, щоб не померли там з голоду. Рахував, що 
коли вже доведеться старців водити за кордоном, то всім разом.  
І ще будемо співати канту "сліпців" Лисенка. В четвер або в пят-
ницю сподіваємось повороту Приходька "со щитом, або на щити", 
тобто з грошима або без "оних"...» 

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 279, 284

«15 лютого скінчились останні гроші, а вісток від директора 
(Приходька) ніяких. Громада обурена, зібралась і вирішила 
вислати від себе трьох представників, щоб на місці побачи-
ти, що він там поробляє в Берліні. Це було 23-го, а 1-го бе-
резня треба було виїхати з Англії хоч у море! Несповідано 
адміністратор Чайківський отримує 25-го лютого листа від 
Приходька, листа сумбурного. Пише, що була надія на про-
даж Супруном якогось чаю, та що цей чай Мартос заборо-
нив продавати, що 780 фунтів висилає, а за рештою він їде 
до Берліна. Каже про ліквідацію справи... Положення було  

катастрофальне! Ясно, що справу треба ліквідувати, але що 
робити з людьми, яким держава заборгувала масу грошей, 
які не мають копійки за душею, щоб навіть вирушити з  
Англії, а за плечима не то, що якого небудь хисту, а навіть 
знання жадної мови! Ми просто були, як на ешафоті...
Приходилось виїжджати з Англії просто на голодову смерть. 
Врятував тут нашу ситуацію голляндський посол Яковлів, що 
прислав нам грошей на виїзд. Як би не він, то великий скан-
дал вийшов би з нами!»

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Приходилось виїжджати з 
Англії на голодову смерть – 
врятував нашу ситуацію  
голляндський посол Яковлів»



НІМЕЧЧИНА:

«Якби пісня була державою,  
то Україна посіла би перше місце в світі»

«Український Національний Хор завітав до Берліна. Мета його 
світової подорожі  – здобути моральне завоювання для моло-
дої Української Республіки. Нас він завоював відразу. Характер 
українських пісень відрізняється від російських. Українець та-
кож вживає багато мінору, але тут немає фатального песимізму 
росіян. Українець бадьорий, повний рішучості, оптимізму. Тож 
бачимо, як народ, що відчуває в собі силу, рветься на волю й піс-
нею бореться за власне інсування. Якби пісня була державою, то 
Україна ще вчора посіла би перше місце в світі»

«Berliner Zeitung am Mittag», 29 квітня 1920 року 

1 КВІТНЯ – 25 ЛИПНЯ 1920 РОКУ:  
ЧЕРВЕНЬ 1921 РОКУ: 
КВІТЕНЬ 1922 РОКУ: 

ПОНАД 30 КОНЦЕРТІВ: 
  
 
 
 

ПОНАД 70 ПУБЛІКАЦІЙ:

Берлін, Кельн, Зальцведель 
Кельн, Дуйзбург 
Берлін

Sing-Akademie, Central-Theater, Beethoven-Saal, Der Marmorsaal 
im Zoo, Berliner Konzerthaus, Großes Schauspielhaus, Kaisersaal im 
Rheinhgold Weinhaus, Philharmonie, Blüthner-Saal, Hochschule 
für Musik, Deutsche Gesellschaft, Brüdervereinshaus, Grosse 
Aula der Universität, Neue Welt, Archenhold-Sternwarte (Berlin), 
Bürgergesellschaft (Köln), Tonhalle (Duisburg)

Berliner Zeitung am Mittag, Vorwärts, Deutsche Allgemeine 
Zeitung, Deutsche Zeitung, Berliner Morgenpost, Allgemeine Musik-
Zeitung. Berliner Allgemeine Zeitung, Berliner Tageblatt, Deutsche 
Tageszeitung, Germania, Lokal-Anzeiger, Die Welt am Montag, Berliner 
Lokal-Anzeiger, Neue Preußische Zeitung, Tägliche Rundschau, Zeit, 
Die Freiheit, Berliner Börsen-Courier, Am Mittag, Schlesische Zeitung, 
Vossische Zeitung, Berliner Illustrirte Zeitung, Kölner Tageblatt, 
Duisburger General-Anzeiger, Staats-Anzeiger, Niederrheinischer 
Nachrichte, National Zeitung, Die Post, Berliner Volkszeitung, Notizen 
zeitschrift für Theater und Konzert, Signale für die musikalische Welt, 
Der Reichsbote, Deutscher Reichsanzeiger, Schwäbischer Merkur 
(Stuttgart), Salzwedeler Wochenblatt. Magdeburgische Zeitung,  
Die Ukraine, Шлях (Зальцведель), Голос России, Время

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської 
Капели у Берліні: Beethoven-Saal, Großes Schauspielhaus.
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До Німеччини Українська Республіканська Капела прибуває 
1 квітня 1920 року на запрошення українського посла Мико-
ли Порша. Низка тріумфальних прем’єр в берлінській Sing-
Akademie й Beethoven-Saal – і на рахунку української культури 
і державного престижу УНР визначні рецензії німецької пре-
си, листи від міністра науки, мистецтва та освіти, провідних 
берлінських композиторів, диригентів і музичних педагогів. 
Надходить лист і від Голови Директорії УНР Симона Петлю-
ри  – він дякує жіночій комісії Капели за медичну аптечку  
і збір пожертв на потреби української армії, що проводили 
співаки під час концертів: «Подяка від зворушеного серця 
мого хай буде висловом найщирійшого признання Вам, при-
краса землі Української». 
На концертах Капели у травні 1920 року присутній і колишній 
Гетьман Української Держави Павло Скоропадський разом з 
В’ячеславом Липинським, Сергієм Шеметом, Олександром 
Скоропис-Йолтуховським. Українське мистецтво постає в 
берлінській пресі як новий культурний феномен: «Те, що 
вони приносять з собою, є щось цілком своєрідне  – це від-
криває нам народ майбутнього» («Die Freiheit»); «Олександру 
Кошицю належить заслуга ознайомлення нас зі скарбами 
української національної музики та зі здобутками цілком 
оригінальної хорової школи» («Allgemein Music-Zeitung»).
Гастролі Капели в Берліні супроводжуються співпрацею з Мі-
ністерством освіти, культури й науки та Міністерством вну-
трішніх справ Німеччини. На їх прохання українці виступа-
ють з концертами для німецьких робітників та вчителів. На 
цих заходах присутні президент Німеччини Фрідріх Еберт 
(Friedrich Ebert), глава уряду  – рейхканцлер Герман Мюллер 
(Hermann Müller), колишній рейхсміністр оборони Німеччи-
ни Густав Носке (Gustav Noske) та ін. 

Провідник німецького незалежного соціал-демократичного 
руху Вільгельм Діттманн (Wilhelm Dittmann) у своїй вітальній 
промові під час концерту Капели в «Neue Welt» 14 червня 1920 
року відзначає справедливість української боротьби за дер-
жавний суверенітет, підкреслюючи демократичний та «на-
ціональний», а не «націоналістичний» характер українського 
визвольного руху. Особливу опіку над Капелою провадить 
німецький історик і публіцист, засновник «Українсько-німе- 
цького товариства» в Берліні, редактор видання «Die Ukraine» 
Алекс Шмідт (Alex Schmidt), котрий зазначає на заходах хору: 
«Жоден народ так не мовчав як український  – йому навіть 
вкрадено його історичне ім’я». Нині ж Україна гучно загово-
рила на весь світ голосом своєї музичної місії. 
З видатних представників німецького артистичного світу 
українські концерти відвідували: німецько-угорський музи-
кант, засновник модерної школи диригування Артур Нікіш 
(Nikisch Artúr), піаніст і реформатор німецької музичної осві-
ти Лео Кестенберг (Leo Kestenberg), музикознавець Зігмунд 
Післінг (Siegmund Pisling), піаніст, диригент і музичний пе-
дагог Алексіс Голандер (Alexis Hollander), видатний режисер, 
актор, один із реформаторів театрального мистецтва 20 сто-
ліття Макс Рейнградт (Max Reinhardt) та багато інших.
Не зважаючи на мистецький успіх проекту, Капела пережи-
ває фінансову кризу. Грошове забезпечення УНР-івських спі-
ваків з боку Міністерства фінансів недостатнє. Державний 
борг хористам зростає. Системні втрати на фронті і в політиці  
підривають спроможності уряду УНР належно дбати про 
проект. Це спричиняє розкол в Капелі  – частина співаків на 
чолі з адміністратором хору Олексою Приходьком відбуває 
на Закарпаття, решта ж лишається під орудою Олександра  
Кошиця, продовжуючи європейські гастролі.

Ілюстрація харизми диригента Олексанра Кошиця у виданні 
«Berliner Illustrirte Zeitung» від 6 червня 1920 року з підписом: 
«Олександр Кошиць  – диригент Українського Національного 
Хору, концерти якого проходять в Німеччині з великим успіхом.  

Кошиць є диригентом особливого штибу, якого карикатурист вда-
ло замалював у різних позах». Автор шаржу: B. Beeb. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 83 зв. 
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Посол Микола Порш:  
«Приїзд Капелі закріпив би 
українсько-німецькі  
взаїмо-відносини»

Посол УНР в Німеччині Микола Порш в листі до Олександра Ко-
шиця запрошує Капелу приїхати з концертами до Берліна:

«Довідавшись, що ви не їдите до Америки, звертаюсь до Вас із 
проханням доконечно приїхати із Капельою у Німеччину. 
Мир є заключений і тому відпадають всі сумніви і побоівання по-
літичного характеру. Натомість виступає ясна конечність і потреба 
Вашого приїзду у Німеччину із слідуючих причин: 
1. Німеччина відиграла в українському життю велику роль і в 

майбутньому знову буде одним із рішаючих чинників на сході. 
2. Приїзд Капелі закріпив та відсвіжив би українсько-німецькі 

взаїмо-відносини, а під цю хвилю це дуже важна річ. 
3. Обминаючи Німеччину, Капеля викликала вже непріємне 

вражіння і могла би це поправити. 
4. Окрім цього Капеля могла би у Німеччині богацько легше  

фінансуватись, бо карбованець іде в гору...»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 141 Æ

Член Директорії УНР Андрій Макаренко, в телеграмі до адміні-
страції Капели дає інструкції щодо маршруту державного хору,  
11 березня 1920 року:
«Я призначаю маршрут хору до Берліну. Пізніше визначу подаль-
шу подорож за згодою з Вами й хором. Робота проти вашої волі ні-
чого не варта. Нехай Комітет повідомить співаків, що цей маршрут 
є найкращим з поважних причин. Макаренко».

Член Директорії  
Андрій Макаренко:  
«Я призначаю маршрут хору  
до Берліну»

Міністр Андрій Лівицький:  
«Видано наказ  
дати гроші капелі.  
Головний Отаман повідомляє, 
що треба зменшити концерти 
на благодійні цілі»

Телеграма міністра закордонних справ УНР Андрія Лівицького від 
імені Головного Отамана Симона Петлюри на адресу Олександра 
Кошиця, 15 березня 1920 року:
«Видано Поршеві наказ видати гроші Капелі. Головний Отаман 
повідомляє, що треба зменшити концерти на благодійні цілі, що 
збільшить засоби для вашого проживання. Організуйте працю Ка-
пели так, щоб забезпечити її існування. Міністр Андрій Лівицький».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 145
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 34. Арк. 46
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«По приїзді перше усього треба було вияснити фінансове по-
ложення хору. Не знаю й не пам'ятаю, як це обходило При-
ходька, але до Порша, який листовно обіцяв мені утриму-
вати Капелю впродовж місяця, повинні були іти чомусь я й 
Тучапський. Відповідь Поршева була така: "Я й не думаю вас 
фінансувати! Це повинен робити Мартос і М. Ковалевський!"  
(Останній тоді був в Берліні). Від такої заяви ми прямо  
остовпіли. 
Пішли до Мартоса... Він нас не прийняв. Тоді пішли до Ми-
коли Ковалевського. Він їздив з Мартосом до Амстердаму 
"ліквідувати" Супруна. Ковалевський прийняв нас, як рідних,  
і ввесь час запевняв мене в своїй пошані та любові. Ось його 
слова буквально: "Саша! Я тебе щиро люблю. Будь певен, 
що гроші на Капелю дам. Я скоро їду до Відня і тебе викли-
чу туди за грішми". Я дякував і ми умовились, що я зайду до 
нього третього дня, щоб обговорити остаточно і суму і спосіб  
одержання її. Коли я прийшов до нього в назначений день, то 
мені сказали в готелі "Адлон", що він виїхав невідомо куди. Від  
Порша ж я дізнався, що він на передодні призначеного дня 
забрав жінку, куфри й виїхав невідомо куди. 
Таким робом Капеля залишилась з його "любов'ю та поша-
ною". Дізнавшись про це в Порша (навіть про те, що Ковалев-
ський втік "чорним ходом") а також про те, що він і не збіра-
ється нас фінансувати, я заявив йому, що поки не буде грошей 
хору на життя, ми співати не будемо. З тим ми і розійшлись.  
А Ковалевського тільки й бачили...
Тим часом Мартос з Приходьком і з нашими представниками 
почали установлювати прожиточну норму для Капелі в Бер-
ліні. Назначили по 125 марок денно, а видавати то видавали 
по 25 марок на душу денно. Почалось голодування... Прихо-
дилось концертувати і співати хоч "скрізь сльози"...»

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Я заявив, що поки не буде 
грошей хору на життя,  
ми співати не будемо»

Лист з приводу державного фінансування Української Республі-
канської Капели з гарантіями від Посла УНР у Німеччині Миколи 
Порша, Голови Місії УНР у Швейцарії Миколи Василька й міністра 
фінансів УНР Бориса Мартоса, 21 квітня 1920 року:

«Концертова подорож Української Респ. Капелі, згідно з наказом  
п.  Головного Отамана, переданої Дирекції Капелі телєграмою 
п. Міністра А. Лівицького від 10 квітня 1920 року, – продовжується.
Згідно з вищезазначеним наказом, Капеля має негайно розпо-
чати концерти в Берліні. Борг Української Народньої Республіки 
урядовацям Капелі, який утворився в наслідок недодачі їм за бра-
ком коштів, належних по закону (закони: про 2 місячну подорож 
У.Р. Капелі за кордоном від 24 січня 1919 року і про 4 місячне про-
довження подорожі з 24 червня 1919) добових грошей і місячної 
платні Міністерством фінансів У.Н. Республіки призначається  
і буде виплачений Міністерством при першій можливости.
Дирекція Капелі має скласти обрахунок сього боргу, а саме ві-
домість про те, скільки і кому з урядовців У.Р. Капелі не додано 
з належних йому по закону грошей за час його служби в Капелі  
і подати сей обрахунок Міністерству фінансів. 
Міністерство фінансів утримує надалі У.Р. Капелю за кордоном, всі 
прибутки від концертів Капелі поступають до Міністерства фінан-
сів або фінансових агентур У.Н. Республіки за кордоном.
Дирекція Капелі має подати фінансовий звіт за весь час свого  
пробування за кордоном.

24 квітня 1920 р. Цілком згоден М.Порш; Микола Василько
З наведеним вище прінціпово згоден, але:
1) претенсії Капели за минулий час мають бути строго перевірені;
2) на будуче повинен бути вироблений плян діяльности і обраху-
нок прибутків та видатків;
3) обрахунок має бути мною доложений Членам Директорії на  
затвердження.

Міністр фінансів Б. Мартос».

«Міністерство фінансів  
утримує надалі У.Р. Капелю  
за кордоном, всі прибутки від 
концертів Капелі поступають 
до Міністерства фінансів  
або фінансових агентур  
У.Н. Республіки за кордоном»
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«З боку Пана Міністра Фінансів не має перешкод  
до встановлення на час перебування в Берліні норм 
утримання Капелі»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 124

Ç Українська Республіканська Капела у Берліні, 1920 рік. Світлина з фондів «Музею однієї вулиці» у Києві.

Лист на адресу адміністратора Української Республіканської  
Капели Олекси Приходька від Міністерства фінансів УНР з під-
твердженням з боку міністра фінансів Бориса Мартоса гарантій 
державного фінансування хору, 13 травня 1920 року:

«Оцим подається до Вашого відома, що з боку Пана Міністра Фі-
нансів не має перешкод до встановлення на час перебування в 
Берліні тих норм утримання Капелі, які зазначені у представле-
ному Вами проекті».
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Фрагмент зі «Щоденника» Володимира Січинського, видатного 
українського мистецтвознавця, архітектора, графіка, професо-
ра Українського Вільного Університету (Мюнхен), автора низки 
праць з історії української культури, котрий з квітня 1919-го по ли-
пень 1920 року виконував при Капелі скромні функції «кур’єра-пе-
редовика». Подається його опис української прем'єри в Берліні, 
що відбулася 28 квітня 1920 року в Sing-Akademie.
«28 квітня 1920. Singakademie. Невелика саля (трохи більше 
1000 місць Singakademie заповнена по береги. Перший кон-
церт Української Республіканської Капелі проходить з вели-
чезним художнім успіхом. І хоч з початку публіка (німецька) 
заховується здержано, але вже під час 2-го відділу з ентузіаз-
мом витає хор оплесками. На концерті багато (порівнюючи) 
українців і сим нагадує Відень. Є також чимало росиян, так 
що криклива розмова  – "русская рєчь" чується скрізь. Був ві-
нок Укр. Капелі від Укр... Про успіх У.Р.К. також свідчить ні-
мецька преса: "De Freiheit" від 30/IV між иншим пише: "Те, що 
Україн. Нац. Хор приносить з собою, є щось цілком своєрідне, 
що відкриває нам нарід будуччини, бо в ньому б’є через край 

натхнення нового, могутнього, як природа, характеру музи-
ки". Инша газета "Tagliche Rundschau" пише з приводу того ж 
1-го концерту: "З їх пісень льється мелодійне багатство, в яко-
му відбилася ціла скаля духових переживань народу, від най-
глибшого смутку до найбучнійшої веселости". А про дісціплі-
ну хору висловлюються так: "Укр. Нац. Хор має дісціпліну, яка 
навіть в нашому хоровому співу зустрічається надзвичайно 
рідко". "Neue Preussische Krenz-Zeitung" починає так: "Дійсно 
сенсаційний успіх мають концерти українського хору" і далі: 
"Українська пісня глибоко вражає характерною своєрідністю 
своєї мельодії і своєю ріжноманітною ритмикою. Старі канти, 
колядки, щедрівки, а також ряд світських пісень своїм мис-
тецьким голосовим плетенням дали нам цікавий огляд твор-
чої сили українських композиторів". "Berliner Morgenpost" 
так само каже про успіх хору: "Справжній сенсаційний успіх 
мав в Зінгакадемії концерт українського національного хору, 
післаного в світове турне". На першому концерті Капелі були 
представники укр. посольства в Нім. на чолі з п. Поршем,  
Військово-Санітарна місія на чолі з п. Трезвінським».

Професор 
Володимир Січинський:  
«Перший концерт Української 
Республіканської Капелі  
проходить з величезним  
художнім успіхом»

Ç Перша сторінка рукописного «Щоденника» члена Капели Володимира Січинського 
про концерти Капели в Берліні. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1

Ç Малюнок Володимира Січинського з надписом «Чекав так п. Міхаїлу» (хористку 
Капели Михайлину Орисик, з котрою він одружився у липні 1920 року в Берліні).  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 349

Надпис на титульній сторінці «Щоденника» Володимира Січинського.
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«Якби пісня була державою, то Україна ще вчора 
посіла би перше місце в світі»
«Зала Singakademie заповнена іноземцями... Український На-
ціональний Хор завітав до Берліну. Мета його світової подо-
рожі – здобути моральне завоювання для молодої Української 
Республіки. Нас він завоював відразу.
Як ми не шануємо наші хори, але рівного цьому не маємо. Цей 
акапельний хор співає з неймовірною точністю, абсолютною 
вірністю в інтонації і багатством нюансів, що прямо засліплює 
і зачаровує слухача. Мистецтво цих співаків таке високе, що 
здається самою природою. Диригент Кошиць не звичайний  – 
він маг і чарівник. Він не використовує диригентської палички, 
а лише пальці рук, а часом – тіло. Цими інструментами він ви-
кликає у сопран найніжніші тони, збуджує баси до грізних зву-
ків, і раптом зводить fortissimo до pianissimo, а piano підносить 
до бурхливого forte. 
Характер українських пісень відрізняється від російських. 
Українець також вживає багато мінору, але тут немає фаталь-
ного песимізму росіян. Українець бадьорий, повний рішучості, 
оптимізму. Тому і в музиці його є щось свіже, сильне й життє- 
ствердне. Тож бачимо, як народ, що відчуває в собі силу, рветь-
ся на волю й піснею бореться за власне інсування. Якби пісня 
була державою, то Україна ще вчора посіла би перше місце  
в світі».

«Berliner Zeitung am Mittag», 29 квітня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 46

«Український Хор нас підкорив»
«Нещодавно завітала до нас несподівана радість, що роз-
рослась до найчистішої мистецької насолоди і справжньої 
події. Йдеться про появу Українського Національного Хору 
з диригентом Кошицем. Заснований у січні минулого року з 
ініціативи президента молодої республіки, він був терміново 
відряджений у світове турне аби здобути симпатії за кордоном 
для багатої музики визволеної України. Після значних успіхів у 
різних містах він прибув до нас і так само заполонив нас і під-
корив – і не тому, що став першою місією закордонного мисте-
цтва, а тому що дійсно є винятковим явищем».

«Deutsche Zeitung», 5 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 54. Арк. 317

«Змагання народу за світло й волю»
«Цей спів є чимось більшим, ніж віртуозна гра. Це новий шлях, 
що віднайшли його в правічних змаганнях народу за світло 
й волю прекрасні українські майстри: Кошиць, Леонтович,  
Лисенко, Ступницький, Стеценко».

«Germania», 1 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 47

«Если на первый спектакль в Singakademie еще 
можно было попасть, то на концерт в Bethovensaal 
после восторженных отзывов прессы проникнуть 
не представлялось никакой возможности»
«Первые два концерта Украинского национального хора в 
Берлине прошли с громадным моральным и материальным 
успехом. Если на первый спектакль в Singakademie еще можно 
было попасть, то на концерт в Bethovensaal после восторжен-
ных отзывов прессы проникнуть не представлялось никакой 
возможности. В публике весь украинско-русский бомонд, тут 
же представители всевозможных музикальных организаций, 
члены академий, много артистической публики и берлинцев... 
На втором концерте в Бетховензал  – трогательный епизод. 
Кошицу солдат  – украинец подносит венок от военноплен-
ных украинцев, находящихся на германской територии. Ра-
строганный А. А. целуется с загорелым солдатом. Публика 
неиствовствует и сопроваждает эту сцену бурей оваций. Как 
уже известно в виду громадного успеха хора в Берлине, состо-
ятся еще три концерта. А. А. Кошиць обещает на них блеснуть  
совершенно новым репертуаром».

Російська газета «Время», травень 1920 рік
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 67. Арк. 15

«Українці доспівалися до душі кожного слухача»
«Найкраще свято 1-го травня, яке мені коли-небудь довелось 
переживати, відбулось сьогодні. Я був на виступі Української 
Республіканської Капели  – хору, який дав в Central-Theater 
безкоштовний концерт для робітників. Ніколи ще я не чув, аби 
хтось співав так гарно – прямо до серця. Я не належу до знавців 
мистецтва, аби дати оцінку технічній стороні виступу, але по-
дібної насолоди, як у ті хвилини, я ще не мав. Українці доспіва-
лися до душі кожного слухача. На кінець заспівали "Марсель-
єзу" і всіх охопило неймовірне захоплення. Усі встали з місць, 
повітря затряслось, і при словах "вперед, вперед" – неначе до 
присяги підняли всі руки догори від захоплення. Відчувалося, 
що кожен співак вкладає свою душу – і всі були єдиним тілом. 
Не маю слів аби описати все, що довелося пережити».

«Die Freiheit», 3 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. спр. 55. Арк. 47

«Який темперамент мають українці!»
«Який темперамент мають українці! Напевно вони усі спорід-
нені якимось чином з козаками, запал яких ми добре знаємо з 
часів війни. В Німеччині ми не знаємо мистецтва хорового спі-
ву, що було б доведене до такого рівня віртуозності – нам для 
цього бракує темпераменту».

«Berliner Algemein Zeitung», 3 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Cпр. 54. Арк. 108

«Хай живе Кошиць!»
«Не знаю, як українською буде "Heil!", але саме це я хотів би 
вигукнути хорові та диригенту Кошицю мовами всіх музичних 
народів Європи».

«National Zeitung», 19 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Cпр. 67. Арк. 5зв.
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Роберт Прехтль:  
«Ми б також могли  
надіслати в світ німецький 
хор, як це зробив  
український уряд»
Зі статті відомого німецького пу-
бліциста та письменника Роберта 
Прехтля (Robert Friedlaender-Prechtl) про концерти Україн-
ської Республіканської Капели у Берліні:
«Повнісінька зала... Хор починає співати... Ось залунав голос 
когось у білій сорочці... Я чую легке «тьох!» біля серця, гостра 
радість підходить до самого горла. Ніколи не чув нічого подіб-
ного й так прекрасного! Мистецтво народу заходить у незвіда-
ні глибини, пісні передаються з покоління в покоління, а тепер 
вони досягли найбільшої майстерності. Спасибі Вам, пане Ко-
шиць, великий артисте, музиканте й мімік!.. 
Коли я йшов додому, то задумався, чому це ми, німці, багаті на 
фольклор, не спромоглися на такий хор?.. Ми також могли б на-
діслати в світ німецький хор, як це зробив український уряд. 
Він більше зробив би для знайомства світу з Німеччиною, її 
звичаями і душею, ніж всі газетні статті і виступи в парламен-
ті. Але… Чи ж ми нація? Чи ми народ?.. Цей український народ 
був віками гноблений, поневолений, насилуваний, розбитий. 
Але який скарб гордощів за минуле, що за віра у своє майбут-
нє і своє воскресіння! Що за певність у нетлінності власного  
народного існування живе в тих народних піснях!»

«Vossische Zeitung», 29 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 67. Арк. 5

«Все це надзвичайно корисно для майбутнього 
також і нашого мистецтва»
«В нашій газеті ми вже писали докладно про це зовсім окре-
мішнє, цілком на власному грунті сформоване мистецтво. 
Цього разу, як і вперше, ті ж самі враження: та сама свіжість та 
віртуозність виконання, та сама досконалість у динамічних та 
ритмічних тонкощах – досконалість, до якої ми не звикли, і яку, 
либонь, треба пояснити невимовно багатим та природним му-
зичним хистом цих слов’янських співаків… 
Тут виявляє себе багате коріння, з якого можна черпати добро-
го соку й нашому власному мистецтву. Є гідною уваги також  
і література українців – те, як наївне й народне часто береться в 
цілком незвичайну й оригінальну форму; тут аранжувальники 
справляються з ритмічними й гармонійними нюансами  – все 
це дуже турбує західного музиканта, що вже став таким самов-
певненим. 
Насправді, все це надзвичайно корисно для майбутнього та-
кож і нашого мистецтва. Справедливість і правда змушують 
нас ще раз назвати ім’я надзвичайного керівника хору, що є 
дійсною силою цього високовартісного співочого колективу: 
Олександру Кошицю належить заслуга ознайомлення нас зі 
скарбами української народної музики та зі здобутками цілком 
оригінальної хорової школи».

«Allgemeine Musik-Zeitung», 28 травня 1922 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 56. Арк. 21

«Український Національний Хор провадить цілком 
практичну пропагандистську політику  
з бурхливим успіхом»

«Vossische Zeitung», 4 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 47

«Музика як політичний чинник»
«Цей національний хор є державною установою Української 
Народної Республіки. Ініціатива заснування належить Головно-
командувачу, пізніше голові Директорії УНР Симону Петлюрі. 
Хор засновано у січні 1919 року музичним відділом при Мініс-
терстві освіти УНР. Першим його завданням є концертне турне 
державами, що брали участь у війні, аби ознайомити їх з най-
ціннішим скарбом українського народу, його піснями, і таким 
чином здобути симпатії до волелюбного українського народу. 
Бо пісня, як каже один з найвидатніших синів України – Гоголь, 
є для України все: життя, історія і батьківська могила. Найваж-
ливішою метою є міжнародне визнання Української Народної 
Республіки, у чому їм досі відмовляє Антанта. Хор всюди мав 
тріумф, музичні рецензенти одноголосно визнали, що таке ви-
конання є цілком незрівнянним. Цей мистецький успіх дасть 
українським співакам підставу сподіватись, що він послужить  
і політичним цілям їхньої подорожі».

«Schlesische Zeitung», 4 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 54. Арк. 332 зв.

Олександр Кошиць:  
«Не обошлось и без политических скандалов»
«Не обошлось и без политических скандалов... В Берлине 
администрация русской церкви при посольстве во главе с  
г. Безаком, а также духовенство, в ответ на предложение хора 
принять участие в церковной службе, ответили отказом. Отказ 
этот они мотивировали недопустимостью участия хора, пою-
щего на украинском языке в русской церкви. В отдельных горо-
дах Европы, как например в Вене, в церкве в Кембридже, мы 
выступали, конечно, совершенно, безпрепятственно. Такое от-
ношение не может не показаться по меньшей мере странным».

З інтерв’ю Олександра Кошиця  
російській газеті «Время» (Берлін), 26 квітня 1920 року

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 67. Арк. 14

«Український Національний Хор заснований з  
метою національної культурної пропаганди»
«Цікаві гості прибули до нас з південного сходу Європи. Мен-
ше двох років тому був заснований Український Національний 
Хор, що виїхав у подорож до Європи й Америки з метою націо- 
нальної культурної пропаганди. По дорозі він завітав до Берлі-
ну. Те, що він нам приніс, нас зворушило і навіть вразило. Наші 
уявлення про те, що українська музика вичерпується лише ме-
ланхолійними настроями, кардинально підірвано під впливом 
презентованої музичної літератури і, насамперед, надзвичай-
ної життєвої сили цього хору».

«Allgemeine Musik-Zeitung», 7 травня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 67. Арк. 14
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ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 34. Арк. 72 Æ

Міністр науки, мистецтва та освіти Німеччини бажає Україн-
ській Республіканській Капелі вдалих гастролей у своїй країні,  
6 травня 1920 року (Берлін):
«Дякую Вам за люб’язне поінформування від 23 квітня цього року  
і бажаю Українському Національному Хору великих успіхів на 
концертах в Берліні та провінції. Найбільшу радість для мене 
становитиме підтримка устремлінь хору у відповідності до наших 
можливостей та надання йому очікуваної допомоги».

Міністр культури:  
«Зичу Українському  
Національному Хору великих 
успіхів на концертах  
в Берліні та провінції»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 73 Æ

Лео Кестенберг:  
«Під час зустрічі в Міністерстві 
культури Ви заявили про  
готовність хору заспівати пе-
ред робітниками»

Видатний музичний і державний діяч Лео Кестенберг (Leo 
Kestenberg), музичний радник у Міністерстві науки, культури  
і освіти, автор музичної «реформи Кестенберга» в листі до кур'єра 
Капели Олександра Пеленського запрошує українців дати кон-
церт для німецьких робітників, 5 травня 1920 року (Берлін):
«Вельмишановний пане Пеленський!
За дорученням Дидактичної Спілки Незалежної Соціал-Демокра-
тичної партії Великого Берліна насмілюсь висловити прохання, 
щоб Український хор виступив в неділю 9 травня об 11.30 у Вели-
кому драматичному театрі на проведенні Пролетарської Святко-
вої Години.
Під час зустрічі у Міністерстві культури Ви люб’язно заявили про 
готовність хору заспівати перед робітниками. Цей виступ надав 
би йому для цього найкращу можливість.
Ваш Лео Кестенберг».
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Професор Алексіс Голандер:  
«Висловлюю щире захоплення 
виступом хору»

Видатний німецький хоровий диригент, професор, музичний кри-
тик, Алексіс Голандер (Alexis Hollander) в листі до Олександра  
Кошиця, 18 травня 1920 року (Берлін):
«Вельмишановний пане!
Висловлюю Вам мою щиру вдячність за Ваше люб’язне запрошен-
ня на вчорашній концерт та моє захоплення виступом хору, який 
я, як фахівець в царині духовної музики та керівник великих хо-
рів, а також як композитор великих та малих вокальних творів, у 
змозі оцінити набагато краще за багатьох інших. Мені було б дуже 
цікаво дізнатися від Вас більш детально про склад та підготовку 
Ваших учасників, які досягли такого віртуозного володіння багато-
голоссям, яке в різноманітності своїх відтінків, ритмічної точності 
та незаплямованої чистоти є абсолютно неповторним.
Я був би дуже радий, якби зміг у п’ятницю, 21-го, ще раз почути 
Ваш хор і, можливо, поговорити з Вами, якщо Ви володієте ні-
мецькою. Адже в спілкуванні інтернаціональною мовою музики, 
яка, хвала Господу, у ці лихі часи об’єднує всі нації, у нас жодних 
проблем не виникає». Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 52

Ç Українська Республіканська Капела після концерту для німецьких робітників біля Central-Theater, травень 1920 року. Фото з архіву Лю Пархоменко.
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«О 8-й вечером концерт в "Bethovensaal". Всі білє-
ти випродані. Велика саля з бальконами вщерть за-
повнена, богато осіб стоїть по бокам і в кінці салі. 
Присутній в першій льожі б. голова Української Держа-
ви  – гетьман Скоропадський, б. посол у Відни Ліпінський,  
С.  Шемет, Скоропис-Йолтуховський, посол Порш, міністр 
Безпалко, богато німецьких дірігентів і один польський, кри-
тики-журналісти».

«Присутній в першій льожі гетьман Скоропадський, 
посол Ліпінський»

Ç Афіша концерту Капели в «Bethovensaal», 2 травня 1920 року. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 46

Афіша концерту Капели для української громади в Берліні. 
 ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 48. Арк. 230 Æ

Ç Фрагмент «Журналу» Капели з описом українського представництва на концерті 
хору в «Bethovensaal», 2 травня 1920 року. È

Алекс Шмідт: 
«Жоден народ не мовчав так, як український –  
йому навіть вкрадено його історичне ім’я»

28 травня 1920 року Українська Республіканська Капела дала бла-
годійний концерт для української громади Берліна з метою збору 
коштів на закупівлю ліків для важкохворих в Україні. 
На заході були присутні також і знакові постаті німецького куль-
турного світу, зокрема видатний німецький історик і публіцист,  
засновник «Німецько-українського товариства» в Берліні (1918 
року), редактор видання «Die Ukraine» Алекс Шмідт (Alex 
Schmidt). 
У «Журналі» Капели занотовано його звернення до присутніх, в 
якому історик схвалив прорив музичного голосу України, зазнача-
ючи: «Жоден нарід так не мовчав, як український. Йому вкрадено 
навіть його історичне ім’я». 
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15 червня 1920 року Капелу запрошено взяти участь у святкуван-
ні 22-ої річниці заснування берлінської обсерваторії Treptow 
Sternwarte. У вступній промові директор закладу Фрідріх Архен-
хольд (Friedrich Simon Archenhold) розпочинає дійство «не по 
астрономичному часу, а по українському» та оголошує про «ново-
відкриту планету Україну і чудотворного майстра Кошиця з його 
зірками».

Директор обсерваторії  
відкрив «нову планету Україну  
і майстра Кошиця  
з його зірками»

«Все те відбулося на терасі під голим небом» 
«Участь в святі 22-літнього істновання берлінської обсер-
ваторії уладженої товариством "Verein von Freunden der 
Treptow-Sternwarte". Початок свята о 6-й. Перед святом гості 
і члени Капели дивляться через великий телєскоп на соняш-
ні плями. Свято розпочав промовою директор обсерваторії 
Dr. Archenhold. В своїй промові жартами згадував за ново-
відкриту планету Україну і чудотворного майстра Кошиця з 
його зірками. Потім заспівала Капела 6 пісень і підчас співу 
знято на кінематограф Кошиця і хор. Закінчили гімном "Ще 
не вмерла" (під час якого жінка посла Порша сиділа). Надпро-
грамово заспівали ще "Скрипку". Все те відбулося на терасі 
під голим небом. Потім всі перейшли до великої авдиторії, 
де Dr. Archenhold говорив лєкцію про землю як планету з 
численними освітленими образами. По короткій перерві 
співаємо на хорах авдиторії "Ой пряду", "Гей я козак", "Поза 
гаєм", "Ой у полі Баришполі", "По опеньки", "Пшениченька", 
"Ченчик". Частина публики, яка залишилась, уважно слухає 
і на пропозицію директора Архенгольда викрикує на честь 
Кошиця і Капелі тричі "Hoch!". О 10-й розходимось домів,  
а дехто зістається дивитись в телєскоп».

Софія Колодіївна, «Журнал» Капели

Ç Афіша святкового заходу з відзначення 22-ої річниці заснування берлінської 
обсерваторії Treptow Sternwarte (15 червня 1920 року), в якому взяла участь Капела.
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 238

Переклад українського національного гімну та пісні «По опеньки» 
в аранжуванні Миколи Лисенка, що розміщувались у програмках 
українських концертів у Берліні. Усього програма містила 40 на-
друкованих і перекладених німецькою мовою українських пісень.

«По опеньки ходила... Цитьте! 
Козубеньку згубила... Цитьте! 

Ой, цитьте та мовчіте, 
Та нікому не кажіте, Цитьте! 
Запорожець ішов... Цитьте! 
Козубеньку знайшов... Цитьте! 
Запорожцю, вражий сину... Цитьте! 
Верни ж мою запасчину... Цитьте!»

Ç Фрагменти пісень з берлінських програмок Капели. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 34, 43 зв.
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«Хто не чув цього геніального твору  
Леонтовича у виконанні Кошиця, той 
не чув його взагалі. У інших він не той, 
не справжній "Щедрик"»

«Міністр культури» УНР про «Щедрика»:  
«Цей український гашиш, каже мені 
сусідка, німецький професор, –  
найсолодша з отруй»

«Ось якась величезна заля в Берліні. Сліпуче світло. Пишні 
туалети дам. Пани в смокінгах. Море зачісок і лисин. Пере-
шіптування – як в церкві. Напружена атмосфера очікуван-
ня й якогось набожного зосередження. І ось випливають 
на сцену зліва і справа білі лебеді-жінки в білих сукнях… 
не йдуть, а пливуть… Шелест шовку і ритмічні коливання 
сніжно-білих статуй. Займають місця. За ними швидкими 
кроками  – щодалі, то швидче  – чорними шнурами влива-
ються мужчини у фраках. На залі тиша. Коротка пауза, і ось 
Він  – чародій Кошиць. Майже 
вибігає. Фрак  – ніби створе-
ний для нього. Елегантний, 
усміхнений, пружавим кроком 
входить на подіум. Заля встає 
назустріч. Плеще і віватує. 
Елегантно-інтимними жеста-
ми подяки і уривчастими по-
клонами людини, сповненої 
гідності і добре знайомої зі 
Славою, відповідає залі Вели-
кий Маестро.
Задано тон. І ось маленька 
Таня Георгієвська робить пів-
кроку вперед з першого лебе-
диного ряду і… раптом різке 
степове металеве сопрано, мов 
посвистом бича, розсікає повітря:
Щедрик-щедрик, щедрівочка!...
Прилетіла ластівочка!
Хто не чув цього геніального твору Леонтовича у виконан-
ні Кошиця, той не чув його взагалі. У інших він не той, не 
справжній "Щедрик". 
Несеться прастара мелодія. То стихає, то бур’яном клекоче. 
Магія її химерних звуків зачаровує людей, підкоряє, знево-
лює і останнім тихенько проспіваним "ластівочка" кидає їх у 
шал, в шал завершення естетичної насолоди – найчистішої з 
людських радостей. Овації, шал овацій, гураган овацій.

Тріумф Маестра ділить з ним маленька щебетуха (майбутня 
дружина Кошиця). Лине пісня за піснею, людям несила вже 
висловлювать своє захоплення. Вони одурманені, вони поч-
маніли, але всі щасливі!
«Цей український гашиш», – каже мені сусідка, німецький 
професор, – найсолодша з отруй».
Пауза. В досить просторій залі за сценою знесилений, весь 
мокрий, як хлющ, Кошиць напівлежить у кріслі. В по-

зах вірних, закоханих у пана 
слуг півколом стоять німець-
кі композитори, директори й 
професори консерваторій із 
застиглими на обличчях ви-
разами подиву, захоплення  
і безмежної пошани. Я пома-
гаю Тані зняти з Кошиця фрак. 
Чоло Маестра зрошене, і піт 
стікає з нього струмочками. 
Він весь мокрий. З сорочки 
можна викрутити воду. Свіжа 
сорочка і другий фрак – вже ле-
жать на сусідньому кріслі. Ко-
шиць раптовим рухом зриває 
краватку і розстібує-рве мокру 
сорочку. З петельок розмокло-

го горсу вилітають запінки й летять на підлогу. Музичний 
берлінський синклит метушиться, шукаючи їх на підлозі. 
Подають їх Тані з поклонами і, втішені, відступають. Хри-
плим голосом Кошиць просить пити. За п’ять хвилин він 
уже бадьорий і жвавий, поклепує по плечах розчулених ні-
мецьких музикантів і каже дзвонити (для початку другого 
відділу концерту Капели).
Починається другий акт містерії...»

Тут і далі подаються цитати зі спогадів Головноуправляючого мистецтв та  
національної культури УНР Павла Зайцева  

(опубліковані у книзі Михайла Головащенка «Феномен Олександра Кошиця»)

В програмках до виступів Української Республіканської Капели в 
Берліні друкуються пояснення до пісень, зокрема й до «Щедри-
ка» в аранжуванні Миколи Леонтовича:
«Ця пісня з категорії щедрівок  – жартівлива. До хати прилетіла 
ластівка і стала щебетати, господаря з хати викликати та роз-
повідати, що його вівці народили багато ягнят, що його товар 
хороший, дорогий, але найдорожчий скарб  – його гарна дру-
жина. Належність до категорії показує вступ "щедрик, щедрик,  
щедрівочка"». Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 37
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З листів диригента Капели Олександра Кошиця до Голови  
Директорії УНР Симона Петлюри від 16 квітня та 15 червня  
1920 року (Берлін):
«Вельмишановний, дорогий батьку наш Симон Васильович!
З величезним поспіхом і славою для України і Вашого імені 
Капела подорожує по Європі. Вся чужоземна крітіка і всі за-
кордонні містці знімають шапку перед нашою піснею та міс-
тецтвом. Всюди підкреслюють, що такого роду орігінальної  
і певної пропаганди ніхто ніколи не бачив, бо в історії Культури 
людської ще не видано, щоб нарід боровся за своє істнування 
не тілько мечем, а й містецтвом. Слава Вашої прекрасної ідеї 
горить зараз величезною зорею на небозводі Європейської 
музики! Дай Боже, щоб доля також щастила Вам і в другому 
великому ділі, яке Ви роспочали і до котрого ми з заміраючим 
серцем придивляємось і прислуховуємось!
Капеля зараз концертує в Берліні с таким же великим поспіхом, 
як і в других краях Европи. Тілько, на великий жаль, матеріаль-
на наша справа стоїть остілько кепсько, що погрожує не тільки 
організації, а і самій справі. Фінансова криза і связані з нею 
внутрішні непорозуміння наберають зараз прямо критичного 
характеру: Держава винна кожному хористові більш як 6000 
франків одних шлункових грошей (добових), – про жалування 
вже не кажу. Ваші накази про ассігновку грошей на дальнійшу 
подорож не виконуються. Про причини цього говорить не можу. 
Зараз живемо випадковими подачками від міністра фінансів  
і не можемо нікуди вирушить. А меж тим в цей гарячий час осо-
бливо необхідна наша робота. Бо ніхто і ніщо так голосно не 
кричить перед усим світом про Україну і Вас як Капеля, котра 
заставляє себе слухать і ворогів і друзів наших, котра єдина пе-
реконує всіх і проти котрої ні у кого не знаходиться заперечень. 
Зараз остаються не обробленими Італія, Скандінавія, Юго-Сла-
вія і Америка, куди посилає нас не тілько Українська, але й 
Закордонна опінія. Отже, Коли Ви, Високоповажний Симоне 
Васильовичу знаходите необхідною і корисною нашу роботу, то 
благаємо Вас дати ясний наказ відповідно стану річей...»

«...Вся крітика одноголосно говорить про нове музичне чудо, 
про новий музичний світ, а звязку з тим і про Україну, її нарід 
і її справи. В своїх концертах вихвачуємо всі кола суспільства, 
починаючи з Королів і президентів і кінчаючи робітниками  
і дітьми. Де можливо, – читаються лекції про Україну і її справи. 
Наша "Золота Книга" є дійсно Золота по тим підписам і похва-
лам, які в ній зробили знамениті люде всієї Европи. 
Отже, дорогий Симоне Васильовичу, на Вас єдина надія! Вря-
туйте бездоганно  – блискучу Українську справу за кордоном  
і посилайте на моє ім’я негайно той наказ, про який я Вас прошу. 
Щиро відданий Вам,  
Ол. Кошиць.  
Дірігент Укр. Респ. Капели».

Ç Фрагменти листів Олександра Кошиця до Симона Петлюри від 16 квітня та  
15 червня 1920 року. ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 40, 44 зв.

Олександр Кошиць:
«В своїх концертах  
вихвачуємо всі кола  
суспільства,  
починаючи з Королів  
і президентів  
і кінчаючи робітниками  
і дітьми»
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«КОШТИ, які одержала Українська Республіканська Капеля підчас закордонної подорожи»

Бухгалтерська звітна документація Української Республіканської 
Капели щодо обсягів та структури державного фінансування хору 
під час європейського турне з січня 1919 по липень 1920 року.  
Серед заявлених державно-інституційних донорів проекту: дер-
жавна скарбниця, фінансові агенти УНР за кордоном, міністер-
ство закордонних справ, посольства і дипломатичні місії.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 40, 40 зв.

Ç Українська Республіканська Капела в Берліні, червень 1920 рік.
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Лист Члена Директорії УНР Андрія Макаренка до колективу Укра-
їнської Республіканської Капели, 13 серпня 1920 року (Відень):

«Пробуваючи за кордоном по державним справам я з найбільшою 
радістю довідуюся про великі успіхи ваши, дороге товариство на 
користь нашої вітчизни. Вам самим відомі ті користні наслідки ва-
шої ідейної праці, і я певен що все наше свідоме громадянство на 
Україні щиро подякує вас за цю тяжку подорож, що відбувалась 
серед неприхильних, а иноді й тяжких обставин. 
Посилаючи Вас за кордон Директорія вірила, що чарівна Укра-
їнська пісня та ваше патріотичне відношення до сповнення своїх 
обов’язків, переможуть найлютішого ворога Української справи в 
Європі – не знання та не розуміння наших національних змагань. 
Ця віра ніколи не покідала нас, і я, як один із ініціаторів утворен-
ня Капели в тих цілях, з гордістю славлю им’я тих, хто прославляє 
им’я України!
На превеликий жаль непереможні обставини недали нам можли-
вости безспосередньо стежити за діяльністю капели і своєчасно 
заопікуватись усіма потребами. Більшість же наших відпоручників  

за кордоном не свідомо, а по части й не совісно віднеслась до ка-
пели, з якої причини повстали матеріяльні нужди громадянства. 
Це з’явище з біллю відчувається в моєму серці і я вживаю всіх за-
ходів для забезпечення ваших потреб.
Маю певність, що ваша діяльність за кордоном ще й далі в значній 
мірі допоможе успішному провадженню героїчної боротьби Україн-
ського народу за свої права на незалежне істнування. Ця боротьба 
буде продовжуватись при всяких обставинах, аж до повного успіху. 
Богата своїми творчими силами Українська земля, що страждає від 
наїзду лютих сусідів дасть ще героїв що визволить її на завжди.
Працюймо ж вмісті на благо нашої дорогої Батьківщини, забудьмо 
в цей тяжкий час всі лихі пригоди в нашому житті і в братерському 
єднанні напружимо всі сили для творчої праці. 
Вітаю ж Вас великий наш артиста Олександре Антоновичу та Вас 
дорогі співробітниці та співробітники з великим успіхом в праці 
за рідну справу і висловлюю вам свою велику подяку. 
  Щасти вам Боже. До приємної зустрічі в найближчий час».

Член Директорії Андрій Макаренко:  
«Посилаючи Вас за кордон Директорія вірила,  
що чарівна Українська пісня  
переможе найлютішого ворога  
Української справи в Європі –  
не знання та не розуміння  
наших національних змагань»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 32, 32 зв.
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Жіноча комісія Капели до Петлюри:  
«Кур’єром Капеллі передано Вам маленьку аптечку, 
для Вашого власного вжитку. Прийміть її і дай Боже, 
щоб Ви були завше здорові»

Лист жіночої комісії Капели до Симона Петлюри з приводу збору 
ліків для української армії та передачі особистої аптечки для укра-
їнського керманича, 6 липня 1920 року:
«Пане Головний Отамане!
Коли Капеля, Ваша геніяльна ідея, приїхала в Берлін, то тут були 
чутки, що в скорому часі маємо вертати на Україну. Захотілося 
повезти дорогій Країні те, чого їй найбільш бракує  – ліків. Серце 
обливалося кров’ю, як читали, що люде мруть від пошестей, від 
того, що не має чим з ними боротись. В тій цілі зорганізувалось 
жіноцтво Капеллі і почало інтенсивну працю по збору жертв на 
ліки для України. Робили від щирого серця, що могли, використо-
вуючи кожну хвилину, працюємо і тепер і будемо працювати в 
цьому напрямку поки не прийде час вертати на Україну. За корот-
кий час нашої праці, ми послали вже не великий транспорт ліків 
на Україну з Місією Червоного Хреста. Другий зараз готовий, але 
по техничним перешкодам не можна доставити його на Україну. 
Кур’єром Капеллі п. Базилевичем передано Вам маленьку аптеч-
ку, для Вашого власного вжитку. Прийміть її і дай Боже, щоб Ви 
були завше здорові і щоби Вам як найрідше прийшлося користу-
ватись нею.
Комісія жіночої організації 
Голова Кіріченко, тов. голови Н. Царгородська, скарбник М. Ори-
сік, зав. ліками Н. Машкевич, секретар Здорик-Здориченко.
Берлін 6/VII – 20 р.
Хай живе Вільна Самостійна Україна!!!»

Лист Симону Петлюрі від Громади Української Республікан-
ської Капели щодо подарунку Отаману  – золотого годинника,  
липень 1920 року:

«Прийми, батьку, наше щире привітання і наш скромний дарунок! 
Прийми його з таким серцем, з яким ми його передаємо! Слова ла-
ски, любови, пошани, подиву не виявлять цього, що почуває душа 
і серце дитяти. Це дарує і вітає тебе, дитя, твоє дороге дитя, яке 
з запалом і вірою співає пісню волю. Хай це наше гаряче почуття 
облегчує твій тернистий шлях і скрашує твою віру  – глибоку віру 
новітнього Мойсея, який крізь пітьму пустині веде свій нарід до 
світла кращої будучности.
Батькові С. Петлюрі – Громада Української Республіканської Капелі.
Липень 1920 р. По дорученню Громади Української Республікан-
ської Капеллі.
Голова Комітету Громади М. Костецький
За секретаря Комітету Базилевич».

Громада Капелі:  
«Батькові С. Петлюрі – це вітає тебе дороге дитя,  
яке з запалом і вірою співає пісню волі»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 116, 116 зв., 117
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Лист Українській Республіканській Ка-
пелі від Голови Директорії, Головного 
Отамана УНР Симона Петлюри з подя-
кою за збір пожертв на потреби пора-
нених військових армії УНР, 18 липня 
1920 року:

«До Жіночої Організації Української 
Республіканської Капелі.

Подяка від зворушеного серця мого 
хай буде висловом найщирійшого 
признання Вам, прикраса землі Укра-
їнської, од наших лицарів. Зібране 
Вами й деякі турботи про полегчення 
крівавих ран оборонців Вітчини хай 
стануть стімулами до найтіснійшого 
об’єднання всього нашого народу в 
тяжкий час його визвольного походу. 
Щасливий відчути, як стійко б’ються 
серця дітей України. 
Тож дає мені найбагатшу певність, що 
шлях до волі й щастя нашого стає все 
яснійшим та ширшим. 
З Богом, до праці! 

Головний Отаман Петлюра».

Симон Петлюра: 
«Подяка  
від зворушеного серця»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 29

Лист Українській Республіканській Капелі від ад'ютанта Голов-
ного Отамана Військ УНР Федора Крушницького з подякою за 
золотий годинник, який хористи подарували Симону Петлюрі,  
18 липня 1920 року:
«До Громади Української Республіканської Капелі.
Пан Головний Отаман наказав мені скласти Вам в його імени най-
щирішу подяку за лист та сердечну память, передані єму п. Бази-
левичем.
  З глибокою повагою   Сотник Ф. Крушницький».

Å Симон Петлюра разом зі своїм ад'ютантом,  
сотником Федором Крушницьким.

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 28



ПОЛЬЩА:

«Як вони співають!»

«Цей хор відряджено, як ідеться у програмці, українським  
Міністерством мистецтв та національної культури в мистецьке 
турне Європою й Америкою. Політична мета цього заходу мене, 
музичного критика, мало турбує. Натомість важко лишитись 
байдужим до української народної пісні, як і до її незрівнян-
ного виконання… Як вони співають! Ідеально чиста інтонація, 
рівність ритміки і динаміки голосів, вражаюча синхронність 
голосів, що видають єдиний потужний гармонійний акорд!..  
Польського хору такого рівня ми й досі, на жаль, не маємо»

«Robotnik» (Варшава), 23 жовтня 1920 року

ВЕРЕСЕНЬ 1920 РОКУ  –  СІЧЕНЬ 1921 РОКУ: 

20 КОНЦЕРТІВ: 
 

БЛИЗЬКО 20 ПУБЛІКАЦІЙ:

Варшава, Люблін, Лодзь

Warszawska Philharmonia, Colloseum (Lublin)

 
Narod, Robotnik, Rzeczpospolita, Przegląd wieczorny, Gazeta Poranna, 
Gazeta Warszawska, Новое Варшавское Слово, Свобода, Ziemia 
Lubelska

Warszawska Philharmonia: концертна зала, в якій проходили виступи  
Української Республіканської Капели у Варшаві.
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До Польщі Українська Республіканська Капела прибуває за 
наказом Симона Петлюри. У вересні 1920 року Олександр 
Кошиць зустрічається у ставці з Головним Отаманом, про що 
пише у своєму «Щоденнику»: «Отаман був радий мене бачи-
ти, розпитував про все і знає на пам’ять не тільки всі рецензії, 
а й найдрібніші справи нашого життя. Про розпуск Капелі 
й говорити не хоче, а посилає її до Польщі й Італії». Після 
полагодження справ у Головноуправлячого мистецтв Павла  
Зайцева та міністра закордонних справ Андрія Ніковського 
диригент Кошиць доповідає на нараді Кабінету міністрів УНР 
про результати європейських гастролей Капели. 
Уряд ухвалює рішення «Асигнувати з коштів Державної 
Скарбниці в роспорядження Головноуправляючого мистецтв 
та Національної культури 40.000.000 гривень на переоргані-
зацію Української Республіканської Капели, переїзд її з Чехії 
до Варшави й на видатки, звязані з концертовим турне Капе-
ли по Польщі». 
Польські гастролі тривають з жовтня 1920 року по січень 
1921 року. Капела концертує у Варшаві, Любліні й Лодзі. 
Прем’єрний концерт проходить у Варшавській Філармо-
нії (Filharmonia Warszawska) 19 жовтня 1920 року на користь 
Польсько-Українського Червоного Хреста. Від імені польської 
держави вітає Капелу Віце-прем’єр-міністр Польщі Ігнацій 
Дашинський (Ignacy Daszyński) та особистий ад’ютант глави 
держави Юзефа Пілсудського (Józef Piłsudski), від мистецько-
го світу – польський оперний співак і педагог Ігнацій Дигас 
(Ignacy Dygas). 

Директор Варшавської Філармонії, польський диригент  
і композитор Роман Хойнацький (Roman Chojnacki), віддав-
ши надовго концертну залу Капелі, зажив слави «українофі-
ла». Олександр Кошиць згадує: «черга за квитками на концерт 
стояла без перерви і звечера їх вже не можна було дістати. По 
телеграфу нам замовляли з провінції «бісси». Дійшло до того, 
що на самому концерті оголошували про завтрашній концерт 
і заля була набита по вінця». Присутній на варшавських пре-
зентаціях Капели Головноуправляючий мистецтв та націо-
нальної культури УНР Павло Зайцев відзначав: «Музикальну 
Варшаву опанувала «українська пошесть». Впродовж кіль-
кох місяців з усіх домів, де були піаніна, тільки й чути було  
«Щедрика» або Леонтовичеву «Прялю».
Своє сприяння Капелі надає Дипломатична місія УНР у Вар-
шаві. Її співробітник Микола Вороний допомогає з пере-
кладами українських програмок на польську мову. Це той 
самий поет Микола Вороний, на ювілеї котрого 1 січня 1919 
року дійшли згоди про закордонні гастролі Капели Симон  
Петлюра та Олександр Кошиць.
Російська газета «Новое Варшавское Слово» називає Мико-
лу Леонтовича Гомером в музиці. Польська преса визнає, що 
рівного Капелі хору вони не мають, а організаційну політику 
українського уряду в галузі культурної дипломатії називають 
«цікавою і повчальною». Видання «Narod» пише: «Українська 
пісня у виконанні Кошиця може дійсно стати непереможним 
і першорядним інструментом пропаганди. Вона є щирим та 
глибоким виявом народної душі».

Афіша гастролей Української Республіканської Капели в Польщі 
сповіщає, що світове турне співаків відбувається з ініціативи Голов-
ного Отамана і Голови Директорії Симона Петлюри, а хор є держав-
ною інституцією УНР. 

На титульній сторінці подається вислів Миколи Гоголя: «Пісня для 
України  – все: поезія, історія і батьківська могила»; на звороті  –  
відгуки європейської преси. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 365, 365 зв., 366
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Павло Зайцев:  
«З наказу п. Головного Отамана 
Ви маєте в найскоршому часі 
вирушити в концертове турне 
в Польщу»

Лист Головноуправляючого мистецтв та Національної культури 
УНР Павла Зайцева до диригента Капели Олександра Кошиця 
щодо державного фінансування хору, 16 вересня 1920 року:
«Сповіщаю Вас про те, що вироблені Вами статус і інструкція  
Капеллі мною в основі ухвалені й будуть Вам, після остаточного 
зредагуванння надіслані Вам для керування. 
З наказу п.  Головного Отмана й згідно висловеному Кабінетом  
Міністрів бажанню, Ви, одержавши асигновані законом від  
4 серпня 1920 року 350.000 марок польських та згідно з законом 
від 14 вересня 1920 року 1.000.000 марок польських, маєте в най-
скоршому часі, доповнивши й реорганізувавши Капеллу, вируши-
ти в концертове турне в Польщу. 
З огляду на скрутне фінансове становище прошу Вас так само як 
Раду Капели, як найощадніше витрачати асигновані гроші. 
В складі Ради членами з призначення затверджую Вас, як Голов-
ного Диригента, помішника Вашого п. П. Щуровську, й проф. Гр. 
Тучапського». Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 43

Олександр Кошиць: 
«Отаман був радий мене бачить,  
знає на память всі рецензії. 
Кожний раз до обіду в його вагоні збіралось  
чоловіка з десяток. Обід був завше дуже 
скромний, товариство теж»

«Виїхали до Петлюри я і Троїцький 5/IX, а 7-го уже були в Тар-
нові. Що ми натерпілись за цю подорож, розповісти не мож-
на. Переїхавше кордон Польщі, попали ми в сторону "іронії  
і мілліонерів". Порядки польські, потяги їдуть іронічно, гро-
ші літають, як полова, а над усим цим бруд, галас і... воші 
(вагон 2 кл)...
Почалась їзда в ставку. Перше вражіння прямо жахливе.  
Міністри й урядовці живуть в вагонах 3 кл. і теплушках "зві-
ринським звичаєм". Одягнені в невідомо що, сплять на до-
шках, їдять чорт зна що і т.д. 
Отаман був радий мене бачить, розпитував про все і ока-
залось, що знає не тілько на память всі рецензії, але й най-
меньші дрібниці нашого життя. Про роспуск Капелі й гово-
рить не хоче, а посилає в Польщу і Італію. Пять днів я їздив в  

Отинію і всі ці дні приходилось спостерігать всю обстановку, 
в якій він живе і тих, хто його оточує. Кожний раз до обіду в 
його вагоні збіралось чоловіка з десяток. Обід був завше дуже 
скромний, товариство теж. 
Моя справа обстояла так, що треба було зробить доклад ка-
бінету міністрів про стан хору і чекать їх вирішення, чи бути 
нам, чи не бути. Приходилось ждать мін. зак. справ Ніков-
ського, або вн. спр. Саліковського, бо не було кворума. Нареш-
ті приїхав Ніковський. Я зробив доклад про наш стан і про-
сив, або нас розвязать, або дать грошей та інструкцій на далі. 
За пів години вирішили ассігнувать два мілл. польськ. марок  
і двигнуть капелю до Польщі».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Головний Отаман Симон Петлюра  
разом з військовим міністром Олександром Осецьким  

і ад'ютантом Олександром Доценком  
в штабному вагоні, 1919 рік. Æ
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Постанова про державне фінансування й реорганізацію Україн-
ської Республіканської Капели для гастрольного турне в Польщі, 
14 вересня 1920 року (Тарнів):

«Ухвалена Кабинетом Народніх Міністрів
ПОСТАНОВА 

про асигнування 40.000.000 гривень на переорганізацію Україн-
ської Республіканської Капели, переїзд її до Варшави й на концер-
тове турне Капели по Польщі.
1. Асигнувати з коштів Державної Скарбниці в роспорядження 
Головноуправлячого мистецтв та Національної культури СОРОК 
МІЛІОНІВ (40.000.000 гривень) на переорганізацію Української 
Республіканської Капели, переїзд її з Чехії до Варшави й на видат-
ки, звязані з концертовим турне Капели по Польщі. 
2. Постанову цю перевести в життя по телеграфу».

«Асигнувати 40.000.000 гривень на переорганізацію 
Української Республіканської Капели, переїзд її до 
Варшави й на концертове турне Капели по Польщі»
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«Асігнувати в роспорядження  
Головноуправляючого Справами Містецтва  
та національної культури з коштів  
Державної Скарбниці сім міліонів (7000000) гривень 
на допомогу Українській Республіканській Капелі»

Закон про скасування тимчасових штатів держслужбовців Укра-
їнської Республіканської Капели і державну фінансову допомогу, 
4 серпня 1920 року (Тарнів):

«Ухвалений Радою Народніх Міністрів
ЗАКОН 

про скасування тимчасових штатів служачих Української Респу-
бліканської Капели і про допомогу згаданій Капелі.
1. Тимчасові штати служачих Української Республіканської Капе-
ли додані до закону 24-го січня 1919 року про утворення Україн-
ської Республіканської Капели /Вісник Державних законів, вип. 8.,  
Ч. 106 /скасувати з 1-го серпня 1920 року. 
2. Починаючи з 1-го серпня 1920 року прибутки з концертів капели 
поступають в її роспорядження.
3. Асігнувати в роспорядження Головноуправляючого Справами 
Мистецтва та національної культури з коштів Державної Скарбни-
ці сім міліонів /7000000/ гривень на допомогу Українській Респу-
бліканській Капелі. 
4. Починаючи з 1-го січня 1920 року допомога Капелі вираховуєть-
ся в кошторисному порядкові. 
5. Затвердження статуту, яким встановляється порядок вдержання 
Капели і переведення господарських видатків покласти на Голов-
ноуправляючого Справами Містецтв та Національної Культури. 
6. Закон перевести в життя по телеграфу».
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«Українська Республіканська Капела є державна  
інстітуція у відомстві Головного управління  
містецтва та Національної культури,  
а співробітники її числяться урядовцями УНР»

Посвідчення Державної Канцелярії УНР про підтвердження 
державного статусу та відомчого підпорядкування Капели,  
24 вересня 1920 року (Тарнів):
«Сим свідчиться, що Українська Республіканська Капелла під 
орудою п. Олександра КОШИЦЯ є державна інстітуція, яка 
перебуває у відомстві Головного Управління містецтва та На-
ціональної культури, а співробітники її числяться урядовцями 
Української Народньої Республіки. 
Капелла була вислана за кордон для ознайомлення Европи з 
українським містецтвом і знаходиться зараз в Чехії й має їхати 
в концертове турне по Польщі. 
Зазначена Капелла утримується на державні кошти і потребує 
переказу на Пражський Банк валюти в чеських коронах для  
виплати утримання її співробітникам».

Місія УНР у Польщі: 
«Має за честь просити Міністерство фінансів  
не відмовити в допомозі  
державній інституції УНР –  
Українській Республіканській Капелі»

Лист дипломатичної місії УНР у Польщі до Міністерства фінан-
сів Польщі з проханням здійснити переказ коштів на переїзд 
Капели з Чехії до Польщі, 28 вересня 1920 року (Варшава):

«Українська Дипломатична Місія в Речі Посполитій має за 
честь просити Міністерство фінансів не відмовити в допомо-
зі державній інституції Української Народної Республіки  – 
Українській Республіканській Капелі під орудою диригента 
Олександра Кошиця – й переказати на один з празьких банків  
400 000 польських марок в чеській валюті. 
Сума ця необхідна для виплати зарплатні урядовцям згаданої 
капели, а також на покриття коштів переїзду капели з Чехії до 
Польщі для проведення тут концертного турне. 
Переказ просимо здійснити на ім’я диригента Олександра  
Кошиця. За керівника місії Іван Фещенко-Чопівський».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 69

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 44
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Кошиць про міністра закордонних справ Ніковського:  
«Він мене прямо зачарував – такої ясної,  
розумної, делікатної, цікавої людини мені  
не доводилось зустрічати»

Кошиць про «міністра культури» Зайцева:  
«Це хлоп'я, що стало головноуповноваженим по 
мистецтву, було одноразово і якимось фронтовим 
режисером, редактором-коректором,  
інформатором, агітатором і прочая»

«Асигновка була зроблена... Але тут почалось найголовніше: 
ходження в пошуках за міністром Зайцевим, головноупов-
новаженим в справах мистецтв і культури. Треба було його 
підпису на асигновці та щоб затвердив розклад платні ка-
пелянам та нову інструкцію. Але це хлоп'я, що стало го-
ловноуповноваженим по мистецтву (що стосувалось однієї 
Капелі), було одноразово і якимось фронтовим режисером, 
редактором-коректором, інформатором, агітатором і про-
чая й прочая. Жив він чогось в потязі ген. Омеляновича- 
Павленка, причепив собі до паса ножика, їздив на фронт в 
потязі генерала, вічно кудись поспішав і знайти його було 
тяжче ніж голку в піску чи соломі...
Нарешті після довгих суперечок з контрольними та різ-
ними фінансовими пацюками, утомлюючого ходження- 
блукання по різних інституціях (з вагона у вагон), ми отри-
мали на руки ті 350.000, які Зайцев повинен був давно висла-
ти нам до Праги, і ми вирушили за мільйоном до Тарнова.  

На цей раз пощастило – ми їхали з міністром закордонних 
справ Ніковським у його вагоні.
В дорозі я добре познайомився з ним і він прямо зачарував 
мене. Такої ясної, розумної, делікатної, цікавої людини 
мені не доводилось зустрічати не тільки між українцями, а 
взагалі між людьми. Правда, у нього помічалась певна доля 
кокетування, але це не шкодило, а навіть було йому до лиця.
В розмові з ним виникла думка перебрати капелю до мініс-
терства закордонних справ, як орган пропаганди. З одного 
боку, це могло дати більш широкі перспективи, але зв'язу-
вало б нас остаточно по руках і потопило б в політиці, яка 
є смертю для мистецтва і від якої ми з Тучапським мріяли 
визволитись. Та я був спокійним, бо знав, що всякі мініс-
терські розмови – то тільки розмови і що визволення може 
бути тільки через приватні контакти».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Дорогий Андрій Васильович, коли вважаєте нашу 
справу для Вашого відомства корисною,  
заберіть її до себе»

Фрагмент листа Олександра Кошиця до міністра закордонних 
справ УНР Андрія Ніковського з проханням взяти Капелу під 
егіду зовнішньополітичного відомства УНР, 18 грудня 1920 року:
«Високоповажний, дорогий Андрій Васильович!
На знаю, який по черзі це лист до Вас, але відповіді від Вас я 
не отримав ні на один. Також не сподіваюсь відповіді і на цей 
лист, але все таки пишу. Зараз їде до Вас Павло Іванович, хотів  
і я з ним прибути до Вас, але, на великий жаль, еспанка, чи який 
чорт, прикувала мене до ліжка на дві неділі і зараз ще не маю 
права вставать.
Діло з Капелою вступило в остаточну фазу і здається пробила  – 
дванадцята година. В звязку з нашою катастрофою державною, 
наступила криза і для Капели. Одержана послєдня крихта, а 
далі… Я не буду говорити про нашу працю, я дуже радий, що май-
же всі люде наші з уряду (крім Вас і Сим. Вас.) бачили її в Варшаві 
і бачили результати цеї праці. Мені тілько жаль, що згине таке 

діло, діло добре оборудоване, голосне й переконуюче. А згине 
воно безумовно, як тілько не перейде в Ваші руки, коли не треба 
буде в кожному випадку переконувать кожного з окрема, коли 
немає ніякої планомірності в роботі, коли не знаєш до кого звер-
татись і у кого шукать поради і остаточного слова. Виходить так, 
щоб ліквідувать справу, – ніхто й говорить не хоче, а щоб їй до-
помогти – теж ніхто й говорить не хоче. Я дуже радий що тут був 
присутній Павло Іван., котрий багато допоміг нам, багато сказав 
про нас, яко безпосередній свідок цеї нашої агонії...
Отже, дорогий Андрій Васильович, впослєднє звертаюсь до Вас  
і коли Ви вважаєте нашу справу для Вашого відомства корисною, 
то заберіть її до себе і при тім зараз же і ментанічно, бо через ріж-
ні проволоки ми, Капела, в своїх плянах загубили майже все,  –  
а через місяць – нам хрест. Оце що я маю Вам сказати, яко влас-
неє "надгробное Слово"».

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 28. Арк. 1-2 зв.
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З листа Олександра Кошиця до громади Капели про підсумки 
його аудієнції у Симона Петлюри, 22 вересня 1920 року:

«Дорогі товариші!
Не зрозуміли Ви нашої телеграми, але ми послали Вам другу.
Справи стоять так: одержано 2.350.000 польських марок... Ми зро-
били кошторис, по котрому нам оплачується Вересень і Жовтень 
по нормі 540 крон. чеських на чоловіка і місяць Польщі по 11000 
польських марок на чоловіка. Цей кошторис і решта платні затвер-
джено Кабінетом міністрів. Сюди входять і убрання на нових хо-
ристів (треба, щоб Капеля була числом 60 чоловік). 
Не згорчайтеся довго над цими цифрами, бо ви не можете уявить, 
що тут робиться і як тепер трудно чого небудь добиться. Тут на-
чальник штабу одержує 8000 марок на місяць. Та й то тілько завдя-
ки тому, що я всіх знаю мені удалось сторгувати цю норму. 
Петлюра сказав, сміючись: "Що тілько приходиться робить для 
цього маестро!" Взявше на увагу, що грошей абсолютно нема, що 
в запасі є тілько 40 000 000 карб., а нам ассігновано з них 20 мілл. 
(це є по 2 млн. марок), Ви можете зрозуміть, які труднощі довелось 
мені пройти. 

Во всякім разі Капела "Не може бути розпущена, або скасована" – 
це слова Отамана. У нього на думці післати нас до Італії, як тілько 
поправляться справи, а взагалі заховать (зберегти – прим. авт.).  
Капелу, як зразок Укр. мистецтва на завше. Ви питаєте про якісь 
Закони і гарантії. Ні про що повірте зараз НІХТО не може й ду-
мать. Зараз іде наступ і гарячка така, що росказать нема слів.  
Міністри по цілих днях на нарадах в справах військових. З огляду 
на те, що жить тут можна отельно по 200 мар. в день, а хазяйно-
вать – і того менше, то поїздка на Польщу визива заздрість у всіх,  
і ми про неї замовчуємо (міністр отримує 24,000 на місяць). 
Коли у Вас знайдеться спільно добрих сопран, або альтів  – 
добирайте; ми ж веземо 2 сопр. 2 альти і одного 2-гого баса  
(альти: Кизміна і Барвінська). Було б дуже добре добрати тено-
рів. Я думаю, що розмови не може бути, що їдуть усі, про що че-
каємо телеграми. Для нас дуже важно знать фамілії не йідучих. 
Поки що Бучковського не визивайте, а держіть в запасі. Мож-
ливо, що завтра хористи нові виїдуть до Вас, а нам прийдеться 
задержатись по справам виплати грошей. При виїзді їх дамо те-
леграму, щоби Юр зустрів їх в Празі, на стації розмістив їх в оте-
лях і перевіз до Турнова, де зраніш треба знайти помешкання.  
Будьте спокійні, держіться купи». 

Ç Фрагменти листа Олександра Кошиця до громади Капели, 22 вересня 1920 року (Варшава). ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 8. Арк. 2, 3 зв.

«Петлюра сказав, сміючись: 
"що тілько приходиться  
робить для цього маестро!"»

«Капела не може бути  
розпущена або скасована –  

це слова отамана»
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Співачка Софія Колодіївна:  

«Їхати до Польщі не позволяє 
мені почуттє національної  

гідности та самоповаги»

Заява хористки, авторки «Журналу Української Республіканської 
Капели» Софії Колодіївни до Ради Капели щодо незгоди брати 
участь у турне Капели Польщею, 6 жовтня 1920 року (Тарнів):

«Від польських звірств в Галичині вмер мій батько! Досі цілий край 
мій купається в крови моїх братів, мучених його відвічним воро-
гом Польщею! 
З польських тюрем на весь світ лунають зойки катованих вірних 
синів України і цілий мій край – споконвіку українську землю – 
Галичину – Поляки перетворили в тюрму мого народу! При такім 
стані річей найтяжшою провиною перед памяттю мого Батька, 
перед моїми братами, перед минувшиною і перед будучим мого 
краю – вважала би я співати пісню мого катованого народу перед 
його гнобителями. 
Супроти того заявляю, що їхати до Польщі не позволяє мені почут-
тє національної гідности та внутрішньої самоповаги і тому прошу 
Раду звільнити мене з числа членів У.Р.К. а так само полагодити всі 
звязані з тим справи в як найкоротшому часі».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 13 зв.

Співак Віктор Андрієвський:  
«Совість моя не дозволяє мені 
їхати до Польщі і співати пісні 
мого народу перед його  
гнобителями»

Заява хориста Капели Віктора Андрієвського до Ради Капели 
щодо незгоди брати участь у турне Капели Польщею, 6 жовтня 
1920 року (Тарнів):

«Як давно за часи історичні так і за останній час, в тому боротьба 
з Україною – народ і держава Польська допустилися найтяжчих 
провин супроти народу українського, який все обстоював тай те-
пер поборює свої найсвятіші права на своїй землі.
По цілім світі йде луна про замучених, про увязнених синів наро-
ду нашого, що саме тепер тисячами конають по польських тюрмах. 
Те, що чинила й чинить Польща з Галичиною, після присуду куль-
турного світу, є актом рідко чуваного в історії злочину. 
Отже, коли розважу я над тим сумним станом народу українсько-
го, то совість моя не дозволяє мені їхати до Польщі і співати пісні 
мого народу перед його гнобителями. 
Такі мої почуття набірають тільки більшої сили, коли я згадаю все те 
добре, що я і Українська Республіканська Капеля бачили від Гали-
чан в Галичині і за кордоном, а надто як згадаю я урочисті обіцянки 
в імені Капелі (а значить і моєму), що їх зложив перед Українськи-
ми Січовими Стрільцями пан Головний Дірігент Олександр Кошиць 
на концертах в Станиславові 15 квітня 1919 р. та в Німецькім Яблон-
нім 19 серпня 1919 р., а саме: 1-е – "Боронити перед цілим світом 
від ляхів та москвинів Справу Українську піснею так, як боронять 
її своєю кровію славне стрілецтво на полі битви" і 2-ге – "Разом з 
галицьким стрілецтвом повернути на Львів через Київ". 
Не маючи досить моральної сили, щоб подорож на Львів почати з 
Варшави, отсим маю за честь просити Ради, аби мене було звіль-
нено з числа членів Української Республіканської Капелі і пола-
годжено всі випливаючі з того справи в якнайкоротшому часі».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 13
Андрій Лівицький:  
«Певен, що концерти Капели  
в Польщі сприятимуть  
культурному зближенню  
братерських народів»

Телеграма міністра Андрія Лівицького до Капели з привітанням 
хористів на теренах Польщі, 28 жовтня 1920 року:
«Сердечно вітаю славетну Республіканську Капелу. Певен, що 
концерти Капели в Польщі сприятимуть культурному зближенню 
братерських польського і українського народів. Сподіваюсь в най-
ближчих часах вітати Капелу на рідній українській землі. Міністр 
Президент Лівицький».
Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 35. Арк. 41
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«Концерти УРК в Польщі проходять 
з надзвичайним художнім успіхом. 
До цього часу отбулось 10 концертів 
в залі «Філармонія», 1 робітничий в 
«Колосеум», 1 для польських жовні-
рів, 1 для старшин і оден в Любліні, а 
всього 14 концертів. Наплив публіки 
настільки великий, що до цього часу 
заля не може вмістить всіх бажаю-
чих послухати Капелю і довгі хвости 
людей щораз відходять від каси без 
квітків. На першому концерті 19/10 
на користь Польсько-Українського Червоного Хреста Капелю 
вітав віце-презідент Польської Держави Мінистр Дашінський та 
богато інших політичних діячів і визначних громадян Річи Поль-
ської Посполитої, які лишили свої підписи й враження в «Золотій 
книжці» Капелі.

Пан начальник Держави Пілсудський, 
не маючи змоги за державними спра-
вами прийти на концерт, прислав свого 
ад’ютанта вітати Капелю та її визначно-
го дірігента п. Кошиця. Своє захоплен-
ня співами публіка виражає довгими 
оваціями по адресі Капелі та її діриген-
та і піднесенням квітів, серед яких від-
значаються квіти від артиста польської 
опери п. Дегаса, від Фінляндського 
посольства, та вінок від пролетаріатів 
Варшави. На великий жаль дуже тяжко 
здобути під концерти залю Філармонії, а иншої підходящої залі тут 
немає й тому неможно за короткий термін дати максімум концер-
тів, аби задоволити всіх бажаючих послухати Капелю».  

З листа Капели до редакції часопису «Воля», 23 грудня 1920 року.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 8. Арк. 2 зв.

«Наплив публіки настільки великий, що до цього 
часу заля не може вмістить всіх бажаючих  
послухати Капелю і довгі хвости людей  
щораз відходять від каси без квітків»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 12

«Лібретто» концертів Української Республіканської Капели у 
Варшаві. 

Афіша концертів Української Республіканської Капели у Вар-
шаві. Надпис на афіші: «Хор висланий Українським Міністер-
ством Мистецтв та Національної Культури».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 2

Ігнацій Дашинський Ігнацій Дигас
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«Такого хору ми не маємо в цілій Польщі»
«Великий концерт Українського Національного Хору у Філар-
монії є подією дня в музичному житті Варшави. Такого хору ми 
не маємо ані в столиці, хто знає, чи знайдеться такий в цілій 
Польщі. "Українська Республіканська Капела" під орудою ди-
ригента Олександра Кошиця передовсім відрізняється чисто-
тою звучання. Співаючи акапельно, вони не завищують, і не 
занижуть тонів, так ніби це справжній інструмент. І дійсно хор 
Кошиця є справжнім цілісним інструментом, що складається 
з кількох десятків досконалих співаків та співачок. Програма 
першого концерту складалась з кантів, колядок та народних 
пісень в чудовому аранжуванні Лисенка, Леонтовича й Сте-
ценка. Твори цих композиторів дуже влучно пристосовані до 
вимог хору і відтворюють первісний характер народної пісні. 
Чисельна публіка нагороджувала чудових виконавців оплеска-
ми й оваціями з квітами».

«Narod», 21 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк.19 

«Хор об’їхав світ, розголошуючи скрізь  
славу української пісні й музики»
«Вже тривалий час доходять до нас новини про тріумфи Укра-
їнської Капели в різних культурних осередках Європи. Виступ 
українського хору нас не лише не розчарував, але дійсно захо-
пив надзвичайно віртуозним виконанням найбільш складних 
творів. Організований два роки тому відомим диригентом Ко-
шицем і підтриманий урядом, хор об’їхав значну частину світу, 
розголошуючи скрізь славу української пісні й музики. Приїзд 
українців належить привітати насамперед через ту велику ар-
тистичну насолоду, яку ми вчора отримали на концерті».

«Przegląd wieczorny», 20 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк.19 

«Молода Українська Республіка зуміла організувати 
досконалий хор для пропаганди. А ми?»
«Дуже цікавим був концерт Української Народної Республіки. 
Цікавий і повчальний. Молода Республіка, що не володіє на-
віть усталеним устроєм, зуміла організувати досконалий хор  
і вислати його в цілях пропаганди в далеку подорож. А ми? Ані 
такого хору не маємо, ані організації… Український хор подо-
бається чистотою інтонацій і досконалою ритмікою. Виконува-
ні українцями пісні дуже цікаві. Диригент Кошиць – оригіналь-
ний фахівець».

«Gazeta Warszawska», 25 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 54. Арк. 420 зв.

«Українська пісня може дійсно стати першорядним 
інструментом пропаганди»
«Українська народна пісня у виконанні п. Кошиця може дійсно 
стати непереможним і першорядним інструментом пропаган-
ди. Вона є щирим та глибоким виявом народної душі».

«Narod», 28 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 53

«Леонтович – це свого роду Гомер»
«...Ось прийшли Кошиць, Стеценко, Леонтович. З останнім 
мені навіть довелось працювати у Всеукраїнському музичному 
комітеті. Невеличкий чоловік, обдарований досконалим слу-
хом, усього лише інструктор з організації національних хорів. 
Виявилось, що в цій невеличкій національній справі він свого 
роду Гомер. Сотні років на Поділлі існувала легенда про Поча-
ївську Божу Матір. В народі їх називають кантами. І ось скром-
ний інструктор взяв цю глибоко народну і глибоко релігійну 
пісню і аранжував для хору так, що тепер ця легенда, твір ти-
сячі українських селян, привертає до себе увагу освічених єв-
ропейських музикантів… В обробках українських композиторів 
важко сказати де закінчується творчість народу, а де почина-
ється аранжування. В цьому я бачу велику заслугу українських 
композиторів».

«Свобода», 23 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 52

«Jestem szczęstliwy!»
«Сзади меня кто-то кому-то сказал: "Но ведь они наш гимн луч-
ше поют, нежели мы сами!" Пение гимна одним своим мощ-
ным ударом разбило лед равнодушия аудитории... Между но-
мерами я заметил, что мой сосед смеется – смеется радостно и 
искренне. "Извините, что за причина вашего смеха", спросил я 
учтиво. "Jestem szczęstliwy! Nie wiem, co się mi stało, lecz wiem, 
że mi dobrze jest… O takich pieśniach mi się ani sniło, chociaż 
jestem muzykiem z zawodu!" ("Я счастлив! Не знаю, что со мной, 
но знаю, что мне хорошо… Такие песни мне даже не снились, 
хотя я и музыкант по профессии")».

«Новое варшавское слово», 21 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 52

«Сьогоднішній концерт скличе цілий Люблін»
«Варшавська преса не знаходить слів захоплення від україн-
ського хору та диригента Кошиця. Сьогоднішній концерт буде 
справжнім артистичним бенкетом і скличе цілий Люблін».

«Ziemia Lubelska», 5 листопада 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 54

«Як ці люди співають!»
«Цей хор відряджено, як йдеться у програмці, українським 
Міністерством мистецтв і національної культури в артистичне 
турне Європою й Америкою. Політична мета цього заходу мене, 
музичного критика, мало турбує. Натомість важко лишитись 
байдужим до української народної пісні, як і до її незрівнян-
ного виконання… Як вони співають! Ідеально чиста інтонація, 
рівність ритміки і динаміки голосів, вражаюча синхронність 
голосів, що видають єдиний потужний гармонійний акорд!.. 
Польського хору такого рівня ми й досі, на жаль, не маємо».

«Robotnik», 23 жовтня 1920 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 52
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Павло Зайцев:  
«Музикальну Варшаву  
опанувала  
"українська пошесть" –  
з усіх домів тільки й чути було 
"Щедрика"»

«В день першого концерту вшехпольська газета "Жеч Поспо-
літа" написала: "Два роки тому українці зробили нам крива-
вий концерт у Львові, тепер вони приїхали концертувати в 
Варшаві. Сподіваємося, що ні один порядний поляк не піде" 
і т.д. Але "непорядних" поляків знайшлося більше, ніж спо-
дівалася "Жеч Посполіта": всі квитки на яких десять концер-
тів були викуплені наперед. Ніколи ні перед тим, ні потім 
варшавська філармонія не зазнавала такої «облоги»: тисячі 
людей домагались, щоб їх впустили до залі, згоджувались 
заплатити тричі дорожче, хвилювались, благали… величезні 
відділи поліції. Крики, штовхання, метушня, лайка. Зреш-
тою, довелось за спеціальними квитками впустити частину 
людей до залі і порозставляти їх попід стіни.
В залі – весь музичний світ, вся література, весь дипломатич-
ний корпус. Розкішні туалети, брильянти, небувале освіт-
лення залі.
Почаївський кант ("Ой, зійшла зоря") з солом баритона Кузь-
міна, "Ой, у полі вітер віє" з солом Ол. Чехівського, "Веснянки"  

Лисенка, в яких жіночі голоси показали всю красу своїх 
українських тембрів, мали шалений успіх. Члени філармонії 
говорили мені, що вони не бачили ще в Варшаві такого му-
зичного свята. 
Музикальну Варшаву опанувала "українська пошесть". Впро-
довж кількох місяців з усіх домів, де були піаніна, тільки й 
чути було "Щедрика" або Леонтовичеву "Прялю" (те саме я 
спостерігав і в Берліні). А раз я, проходячи якоюсь вулицею, 
спинився, вражений і остовпілий: хтось чудово грав якусь 
дивно "мозаїчну" українську сонату, де лейтмотивом було 
"Ой, пряду, пряду"… Я довідався у сторожа дому, що це грає 
професор Бірнбаум, член Варшавської філармонії, знаний 
піаніст. Це він імпровізував. На другий день я познайомився 
з ним, він не пропускав ні одного концерта  – такий був за-
хоплений довершеним артистизмом всього, що виконував 
Кошиць».

Зі спогадів Головноуправлячого мистецтв  
та національної культури УНР Павла Зайцева

«Члени філармонії  
говорили мені, що вони 
не бачили ще в Варшаві 
такого музичного свята»

Павло Зайцев:  
«В кошторис Головного Управління я вношу  
на 1921 рік певні суми на Капелу»

З листа Головноуправлячого мистецтв та національної культури 
УНР Павла Зайцева до Олександра Кошиця:

«Дорогий Олександре Антоновичу!
До цього часу наше становище фінансове лишається більше, ніж 
тяжким. Досі ні з Варшави нічого не отримали, ні наших паперів 
не ліквідували, – і всі, все і ви – бідують тяжко.
В кошторис Головного Управління я вношу на 1921 рік певні суми 
на Капелу, – що дадуть, не знаю ще. 
З Васильком я списався  – відповіді ще не маю. А. В. Ніковський 
просив Вам передати, що мало чим може зараз допомогти. Уря-
довця такого, який би поїхав з Вами, ми ще й досі не знайшли. 
Прошу Вас дуже надіслати мені повне справоздання за весь 
1920 р. – як фінансове, так і про діяльність Капели – цього вимагає 
й закон і контроль.
Я Вас дуже прошу бомбардувати мене листами, повідомляти про 
становище Капели в подробицях, представляти на письмі докла-
ди про необхідні кошти і т. д. Це пособить справі, і як тільки будуть 
якісь гроші, – я щось вирву, але треба завжди мати точні данні. Все 
це робіть на бланках, офіціяльно й найчастіше. 
Я візьму таку тактику – що тижня буду вносити законопроєкт про 
допомогу Капелі.
Кланяйтесь вашій "четвертинці", професору й його дружині, отцю 
Савелу і всім капелянкам і капелянам, котрі не "совдепствують" 
(евентуально!)»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 38, 39, 40 Æ

Варшавська філармонія
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Януш Слубіцький:  
«Дякуємо за мистецьке піднесення» 
Лист від шанувальника Капели Януша Слубіцького (Janusz 
Słubicki) на адресу Олександра Кошиця, 27 грудня 1920 року: 
«Коло осіб, що виїхали з Варшави на свята й не могли бути на 
вчорашньому концерті, звертаються до пана диригента з вели-
ким проханням поставити в програму наступного концерту ось ці 

твори, що найбільше сподобались публіці: "Про Почаївську Божу  
Матір", "Про страшний суд", "Щедрик", "Ой, на гороньці", "Ой, пря-
ду", "На вулиці скрипка грає", "Ой у полі Баришполі", "Ченчик". 
Сподіваємось, що пан диригент візьме до уваги побажання по-
стійних відвідувачів його чудових концертів, за що заздалегідь дя-
куємо, як і за отримане завдяки концертам Вашого чудового хору  
мистецьке піднесення».
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Найдрібніші деталі бухгалтер-
ської звітності української куль-
турної місії: рахунок на оплату 
друку афіш, плакатів та програ-
мок концертів Капели, а також 
трамвайні квитки для проїзду 
співаків у Варшаві. 

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 82. 
Арк. 12, 74



ІСПАНІЯ:

«Почуття єдності нації»

«Хор невеличкий, проте це неперевершені виконавці. Ніхто не 
міг собі уявити, що силою лише одних людських голосів можна 
досягти такої дивовижної чистоти звуку, такої краси і ніжно-
сті виконання. Публіка без утоми дослухалась до цих пісень  –  
таких гарних, таких геніальних, таких колоритних, що торкали-
ся душі, як, наприклад, "Жила вдовойка" чи "Щедрик"… Усі пісні 
безмірно цікаві, позаяк у них відбивається душа народу, почуття 
єдності нації»

«El Liberal», 4 лютого 1921 року

28 СІЧНЯ – 8 ЛЮТОГО 1921 РОКУ: 

12 КОНЦЕРТІВ: 
  

БЛИЗЬКО 20 ПУБЛІКАЦІЙ:

Барселона, Більбао, Ов’єдо

Palau de la Música Catalana (Barcelona), Alameda de Urguijo (Bilbao), 
Théâtre Campoamor (Oviedo)

Diario de Barcelona, El Liberal, Das Noticias, La Gaceta del Norte, La 
Tribuna, El Noticiero Bilbaíno, Ven de Catalunya, Euscadi, El Diluvio, La 
Tarde, El Nervión, El Pueblo Vasco, El Carbayón

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Української Республіканської Капели в Іспанії:  
Palau de la Música Catalana (Barcelona), Théâtre Campoamor (Oviedo).
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В Іспанії Українська Республіканська Капела гастролює у  
січні-лютому 1921 року в перерві між другим сезоном па-
ризьких гастролей. «В Барцелоні нас зустріло сонце, море 
й пальми. Тепло як у травні. Місто прекрасне, оригінальне 
й рухливе. Пам’ятаю, що ми приїхали увечері і нас зустріли 
представники хорового товариства "Орфео Каталя", найбіль-
шого в Еспанії і найкращого у всій Европі»,  – занотовано у 
«Щоденнику» Олександра Кошиця.
Український хор прибуває на запрошення мистецької інсти-
туції Associacio de Musica de Camera de Barcelona. Прем’єра –  
в Palau de la Música Catalana Барселони 29 січня 1921 року, одно-
му з найкращих залів Іспанії (сьогодні занесено до всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО). Наступного дня іспанська преса рясніє 
заголовками: «Вчорашній колосальний концерт. Величезна 
публіка захоплено вітає оваціями неперевершених виконав-
ців. Слухають стоячи національний гімн України», «Виступ 
Національного хору України. Істинний прояв мистецтва». 
Україна як політичний термін вписується в інформаційний 
простір Іспанії саме завдяки мистецькій місії УНР. У своєму 
звіті до Головноуправлячого мистецтв і національної куль-
тури Павла Зайцева диригент Кошиць пише: «Результати цеї 
маленької подорожі в смислі пропаганди надзвичайні. Треба 
сказать, що там про Україну абсолютно нічого не знають і тре-
ба було бачить ту зацікавленість і захоплення, з яким слуха-
лись наші оповідання про наш край і нарід, і як шкода, що 
там нема нашого представництва і що з нами не було нікого  
і нічого з того, що зветься «пресове бюро». 

Напередодні прибуття Олександр Кошиць аранжує для 
хору відомі каталонські колядки «El Cant dels Aucells» й «El 
Decembre con Gelat». Їхнє виконання ще більше захоплює пу-
бліку. Особливий прийом Капелі влаштовує представництво 
одного з найстаріших хорових товариств світу «Orfeó Català» 
на чолі з видатним композитором і диригентом Луїсом Міл-
летом (Lluís Millet). Між ним та Олександром Кошицем зав’я-
зується творча дружба і домовленість про взаємне виконан-
ня творів одне одного  – каталонських пісень у Києві (після  
повернення Капели до України) й українських – у Барселоні.
Після концертів у Барселоні український хор гастролює у 
Більбао та Ов’єдо. У театрі Alameda de Urguijo Більбао Ка-
пела виконує баскський репертуар видатного композитора  
Хесуса Гуріді (Jesus Guridi). Овації місцевої публіки викликає 
баскська народна пісня «Maitasun atsekabea» в інтерпретації 
українців. «Браво, панове, бравісимо! Шкода, що ми не зна-
ємо, як сказати Вам це українською»,  – пише місцева преса. 
На знак подяки маестро Гуріді дарує Кошицю збірник своїх 
пісень. 
З українського репертуару іспанці вподобали твори Мико-
ли Леонтовича («торкається душі "Щедрик"») і аранжування  
Кошиця: «Протягом цілого вечора публіка просто божеволіла 
перед цим чудом, а в кінці почала стукотом ніг вимагати "Ой 
у полі Баришполі"». Заключні концерти проходять в оперно-
му театрі Ов’єдо Théâtre Campoamor. Місцева преса резюмує: 
«Вчорашній концерт перетворився на найбільшу мистецьку 
подію, яку нам лише доводилось переживать».

Заголовок газетної статті про концерти Капели в Іспа-
нії у виданні «La Gazeta del Norte» (6 лютого 1921 року):  
«Хор України. Вчорашній колосальний концерт. Величезна публі-
ка захоплено вітає оваціями неперевершених виконавців. Слуха-
ють стоячи національний гімн України». 

Інші заголовки іспанських публікацій: «Видатний тріумф Україн-
ського хору. Публіка у відвертому захопленні вітає їх оваціями,  
і змушує повторити на біс деякі з їхніх найкращих композицій»; 
«Новий неймовірний тріумф Українського хору. Неперевершено 
виконують твір композитора Гуріді»; «Виступ Національного хору 
України. Істинний прояв мистецтва».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 52 
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Лист Олександру Кошицю від товариства Associacio de Musica de 
Camera de Barcelona з пропозицією виконання каталонських пісень 
під час гастролей Капели в Іспанії. В кінці листа додається список  
пісень до диспозиції українського диригента, 16 січня 1921 року:

«Шановний пане! 
Ми радіємо, що спільно з паном Шурманом змогли домовити-
ся про приїзд Вашого хору до Барселони. Нині ж нам передусім 
ідеться про те, щоби підготувати для Вас гідну публіку, щоби Вас 
тут чекав успіх, а Ви на нього безперечно заслуговуєте. Є одна річ, 
яка надзвичайно потішила б нас: якби Ви зосередилися у своєму 
виступі саме на виконанні народних пісень свого краю. Це пов’я-
зано з тим, що слухачі полюбляють саме народні пісні, наші, ка-
талонські. Можливо, Вам навіть уже доводилося дещо з них чути. 
Як Вам відомо, наш хор "Orfeó Català" виконує саме каталонську 
музику; в нашій країні є й інші хори, що спеціалізуються на цьому 
репертуарі. Ви матимете змогу їх почути, коли завітаєте до нас – на 
жаль, зовсім ненадовго. 
Ці міркування підказали нам ідею: просити виконати на двох Ва-
ших концертах одну каталонську пісню; цей чудовий жест наша 
публіка сприйме із найщирішим зворушенням, із найтеплішим 
ентузіазмом. І це лише збільшить Ваш успіх, у якому, щоправда, 
ми не сумніваємося. Ми виносимо цю ідею на Ваш розгляд і над-
силаємо Вам окремим пакунком п’ять наших пісень, які аранжува-
ли наші найталановитіші музиканти».

Associacio de Musica de Camera de Barcelona:  
«Просимо на двох Ваших концертах  
виконати одну каталонську пісню»

Лист видатного іспанського композитора та диригента, одного з 
засновників каталонського хорового товариства «Orfeó Català» 
Луїса Міллета (Lluís Millet) на адресу Олександра Кошиця з запев-
неннями своєї прихильності, 23 жовтня 1921 року: 
«Пане Кошиць! 
Я дав прочитати Вашого листа пану Клаузельсу і він уповноважив 
мене відповісти особисто на поставлені Вами запитання. 
Будемо раді вітати і Вас, і пана Тучапського. Ми були б дуже  
щасливі ще раз послухати українських співаків! 
Сердечно Ваш, Луїс Міллет».

Диригент Луїс Міллет:  
«Ми були б дуже щасливі  
ще раз послухати  
українських співаків!»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 94 Æ

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 54. Арк. 357
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Олександр Кошиць:  
«На першому концерті я зрозумів,  
що таке "еспанський темперамент" –  
заля тріщала від грому оплесків»

«Концерти в Барцельоні відбулись 29 і 30 січня в залі власно-
го будинку товариства "Орфео Каталя", який коштує 5 міль-
йонів пезет. Заля чудова, вся із заліза й жовто-синього скла. 
Акустика така, якої я ще в своєму житті не чув. Зате й такої 
авдиторії (публіки) я ще зроду на бачив: перед концертом в 
залі був такий крик, що здавалось, наче пожар счинився, або 
кого убили,  – це вони звичайно собі розмовляли. Наш кон-
церт був "закритий", тільки для членів "Орфео Каталя". На 
першому концерті я вже зрозумів, що то є таке "еспанський 
темперамент": так гучно й гаряче реагувати на музичне захо-
плення навряд чи хто на світі може. Заля тріщала від грому 
оплесків. Коли ж ми почали співати першу каталонську піс-
ню, по залі пішов стогін здивування, а по закінченні її зчи-
нилось щось таке, що я перелякався. Крик і рев був такий, що 
я прямо спершу оглух. Прийшлось повторювати без кінця. 
(Сольо з хором співала Таня Георгієвська-Кошиць)».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Ç Капела разом з членами каталонського хорового товариства «Orfeo Català».  
Барселона, 1921 рік. Світлина з приватного архіву Лю Пархоменко.

Візитна картка диригента Мануеля Клаузельса (Manuel Clausells): 
«Браво панові Кошицю! Тисяча "браво" незабутній виконавиці 
"Cant dels Aucells", із нашою безмежною вдячністю: про це Вам 
щирими серцями скажуть ці квіти», 1 лютого 1921 року (Барселона).

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 101. Арк. 73 Æ
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«Блискучий успіх Українського Хору, овації публіки, 
правдивий ентузіазм, кращі пісні – на біс»

«Щось особливе й надзвичайне мали нагоду побачити, а рад-
ше, почути усі присутні в просторім театрі "Alameda de Urguijo",  
а саме – "Український Хор" під майстерним керівництвом сень-
йора Кошиця, що привернув увагу величезної публіки… Перед 
слухачами постала колоритна група із п’ятдесяти співаків  –  
чоловіків і жінок – вбраних у прегарний одяг свого краю. Залед-
ве з’явився директор сеньйор Кошиць (у фраку і білій жилетці), 
як залунали гучні аплодисменти. Ставши на своє місце, лицем 
до хору, він почав диригувати (без палички) руками, керуючи 
хором з відточеною майстерністю. Весь гурт і кожен зі співаків 
окремо – чудові виконавці. Завдяки професійному володінню 
своїм голосом вони спромоглися досягти повної суголосності  
і чистоти пасажів. З такими учасниками хору й результати 
досягаються такі, що не можна окреслити інакше, як "чарую-
чі" чи "неймовірні". Таку оцінку одноголосно винесено цьому 
артистичному товариству усіма присутніми на концерті про-
фесіоналами і прихильниками мистецтва. Концерт почався 
релігійними піснями, з яких у "Почаївській Божій Матері" про-
демонстрував свої здібності соліст-баритон, здобувши шалені 
оплески. Різдвяні пісні також викликали овації і заклики на 
біс, як і фінальна пісня "Жила вдовойка" Кошиця і "Щедрик" 
Леонтовича. Ми, що мали задоволення бути присутніми на 
цьому дійстві, навряд чи зможемо в достатній мірі висловити 
отриману нами насолоду, і щиро радимо усім жителям Більбао 
послухати Український хор, маючи цілковиту певність, що їх 
очікування будуть винагороджені».

Kask, «La Gazeta del Norte» (Більбао), 4 лютого 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 49

«В них відбивається душа народу»

«Остання новина в театральному світі – це виступ "Українсько-
го Хору". У величезному залі зібралось безліч народу, що не-
терпляче чекав на виступ співаків. Дебют Українського Хору 
перевершив усі сподівання. Треба сказати, що більша частина 
присутньої публіки була вже знайома з мистецьким виконан-
ням нашого "орфеону", і через це прийшла з певним упере-
дженням, не покладаючи великих сподівань на успіх хористів. 
Однак, прослухавши лише першу пісню, усі одразу ж зрозумі-
ли, що мають справу з цілком поважним і визначним явищем. 
Хор невеличкий, 50 осіб, котрі, проте є неперевершеними 
виконавцями. Ніхто не міг собі уявити, що силою лише одних 
людських голосів можна досягти такої дивовижної чистоти зву-
ку, такої краси і ніжності виконання. Публіка без утоми дослу-
халась до цих пісень  – таких гарних, таких геніальних, таких 
колоритних, що часом брали за душу, як, наприклад, "Жила 
вдовойка" чи "Щедрик"… Усі пісні безмірно цікаві, позаяк у них 
відбивається душа народу, почуття єдності нації».

«El Liberal» (Більбао), 4 лютого 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 49 

«Найбільше сподобались  
аранжування Леонтовича»

«Публіка зазначила, що найбільше їй сподобались аранжуван-
ня Леонтовича, котрі часто викликали на біс. Хор дав також 
розкішний доказ своєї поваги до нашого мистецтва, співаючи 
каталонські пісні "El Cant dels Aucells" Міллета й "El Decembre 
con Gelat". Співаки та їхній диригент змогли вжитися в нашу 
народну пісню і треба їм віддати належне за цю послугу. На 
кінець співали національний Український гімн, який присутні 
вислухали стоячи».

«Das Noticias» (Барселона), 2 лютого 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 15 зв.

«В залі жодне місце не лишилось вільним»

«В суботу й неділю відбулися в Palau de la Música Catalana дві 
чудові музичні маніфестації. Ми завдячуємо "L`Associacio de 
Musica de Camera", що влаштовує в Барселонській Філармонії 
стільки прекрасних переживань. В залі жодне місце не лиши-
лось вільним».

«La Tribuna» (Барселона), 31 січня 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 17
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«Протягом цілого вечора  
публіка просто божеволіла перед цим чудом,  
а в кінці почала стукотом ніг вимагати  
"Ой у полі Баришполі"»

«Сьогоднішній виступ славетного хору був такий же блискучий, 
як і попередній… Протягом цілого вечора публіка просто боже-
воліла перед цим чудом, а в кінці почала стукотом ніг вимагати 
"Ой у полі Баришполі", якої не було в програмі, але яка викону-
валась під час першого концерту… Віддаючи данину компози-
тору Гуріді та виходячи за межі програми, було запропоновано 
виконати деякі з його баскських пісень, новизна яких, без сум-
ніву, привертає увагу публіки. Адже твір "Maitasun atsekabea", 
що лише зрідка лунав на репетиціях, слухали із захопленням 
навіть у виконанні еускерою, тобто баскською мовою. Браво, 
панове, бравісимо! Шкода, що ми не знаємо, як сказати Вам це 
українською...
Закінчився концерт, а гомін не стихає. Виходить маестро і спо-
віщає, що буде проспівано Український національний гімн. 
Всіх немов підкинуло пружиною  – схопились, встали на ноги  
і емоційно стали вслухатись у могутні ноти гімну – і знову овації 
всуміш з громовими вигуками "Viva Ukraina"».

Kask, «La Gazeta del Norte» (Більбао), 5, 6 лютого 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 50

«Так утворилась дружба Українців і Каталонців – 
Українського Національного Хору  
і "Orfeó Català"»

«Побачившись з сеньйором Міллетом сеньйор Кошиць зво-
рушено його обійняв і не маючи можливості висловити свої 
почуття, кілька разів його поцілував, доручивши працівниці 
українського хору перекласти те, як правдиво його звору-
шило мистецьке виконання і краса каталонських пісень. Він 
попросив дати їхні ноти, бо як тільки скінчиться війна і хор 
повернеться в Україну, Кошиць бажає дати в Києві концерт 
каталонських пісень. Сеньйор Міллет попросив обміняти їх на 
українські пісні, які виконував би "Orfeó Català". Так утворилась 
дружба Українців і Каталонців  – Українського Національного 
Хору і "Orfeó Català"».

«Ven de Catalunga» (Барселона), 1 лютого 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 15

«Український хор – це сенсація в мистецтві»

«Український хор  – це сенсація в мистецтві… Маестро, дири-
гент Кошиць, є фігурою надзвичайно цікавою. Він цілковито 
володіє своїми співаками і завдяки артистичному темперамен-
ту домагається напрочуд рівного і точного виконання. Саме 
його твори справили на нас найбільше враження, і саме їх ви-
магала почути знову публіка своїми нескінченними оваціями».

«El Notiziero Bilbaino» (Більбао), 4 лютого 1921 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 80

Українська Республіканська Капела в Іспанії, 1921 рік.
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Фрагмент звіту диригента Капели Олександра Кошиця Голов-
ноуправляючому мистецтв та національної культури УНР Павлу  
Зайцеву про гастролі хору в Іспанії, 21 травня 1921 року:
«Результати цеї маленької подорожі в смислі пропаганди надзви-
чайні. Треба сказать, що там про Україну абсолютно нічого не зна-
ють і треба було бачить ту зацікавленість і захоплення з яким слу-
хались наші оповідання про наш край і нарід, про його кількість, 
про наші природні скарби, про нашу політичну сітуацію і т. д., і як 
шкода, що там нема нашого представництва, і що з нами не було 
нікого і нічого з того, що зветься "пресове бюро"...
Отже маю за честь просить Вас, Високоповажний п. Міністре, вжи-
ти самих рішучих заходів перед Урядом, аби була видана грошова 
допомога Капелі, яко фондовий Капітал, щоби можна було роз-
винути працю більш широко і для діла користно, щоб було мож-
на сказати слово Українське і в тих краях, де його давно чекають,  
наприклад Італія і куди імпресарських пропозіцій нема і не  
передбачається...

Треба сказати, що Каталонці в Еспанії знаходяться в такому ж ста-
новищі, в якому були Українці в Росії. Через це наші політичні і на-
ціональні бажання і домогання знаходять серед них як найбільші 
сімпатії і наш гімн зробив буквально сенсацію, гром аплодисмен-
тів не давав нам співать, бо аплодірували в самий мент співу, почи-
наючи з першої ноти. Але найбільшу честь, яку могли ми здобути 
у них, це був закритий концерт для Капелі, влаштований товари-
ством "Orfeó Català". Хор в 300 чоловік робить вражіння ошолом-
ляче своєю музичністю і шляхетністю виконання. Виясняється, що 
не тілько Українці шукають цілющого джерела національного від-
родження в рідній пісні, але й Каталонці і Баски, котрим ми давали 
концерти в Більбао 3, 4, 5-го лютого. Концерти ці мали результати 
тіж самі, що і в Барцелоні. Також співали ми Баскську пісню, такий 
же тріумф мала Українська пісня, також вимагали нашого гімну  
і з такими ж оваціями, бо з національного становища Баски тіж  
Каталонці. Давше ще концерт в Овієдо 6-го лютого з таким же  
поспіхом, Капела 9-го виїхала до Парижу».

Олександр Кошиць  
до Павла Зайцева:  
«Результати цеї подорожі в смислі пропаганди  
надзвичайні»

Україна (Ukrania) як назва держави фігурує в заголовках газетних публікацій  
про виступи Капели в Іспанії. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 49–52 Æ
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Павло Зайцев:  
«Назва "Республіканська"  
за Вашою Капелою  
залишиться, а допомога буде,  
коли матимем гроші»

З листів Головноуправляючого мистецтв та національної культури 
УНР Павла Зайцева до Олександра Кошиця:

16 червня 1921 року
«Дорогий Олександре Антоновичу!.. Поки що маємо 450.000 ма-
рок і więсej nic  – і те тільки на папері. У мене ще на руках "Три-
буна"  – й їй треба, не можна тримати без слова живого козаків в 
таборах. І виставку восени в Парижу треба зробити. І Капелі дати, 
а ми – жебраки!.. Але єсть надії на поліпшення справи. Скільки ра-
зів тонули ми й не потонули!.. Хай живе!

18 вересня 1921 року
«Мав побачення з п. Головою Ради Міністрів, який категорично 
сказав, що жодної допомоги Капелі дати не може. Він же у нас  
і Міністр Фінансів. Вважаю за свій обов’язок Вас про це повідоми-
ти. Отже, певен, приїзд Ваш до Тарнова не дасть результатів. Єди-
ний вихід – шукати такого антерпреньора, який дасть Вам більший 
аванс...
Назва "Республіканська" за Вашою Капелою залишиться, а допо-
мога буде тоді, коли матимем гроші. Я зробити нічого не можу. 
Говорив з п. Отаманом – він теж проти заяви п. Пилипчука не про-
тестував. На "нема" – й суду нема.

Ваш Павло Зайцев».

Ç Фрагмент листа Павла Зайцева. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 35 зв.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 41. Арк. 136 Æ

Лист на ім’я професора співу Капели Григорія Тучапського 
від Голови Ради Народних Міністрів УНР Андрія Лівицького,  
в якому той сповіщає про небайдужість уряду до долі Капели,  
5 березня 1921 року:
«Високоповажний Пане Професоре. 
Дуже вдячний Вам за звістку про нашу Капелю. З великим зацікав-
ленням буду чекати нових звісток. Морально уряд з Вами, а трохи 
згодом матиме змогу допомогти і матеріально. Прошу передати 
моє привітання Капелі і Панові Дірігентові Кошицю. 
З сердечним привітанням А. Лівицький».

Голова Ради Міністрів УНР  
Андрій Лівицький:  
«Морально уряд з Вами»
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Симон Петлюра: 
«Українська музика – пісня "незалежна" – 
"своя" – "непохожа" – "своєрідна" – 
є частиною незалежної України»

Лист Голови Директорії, Головного Отамана УНР Симона Петлюри 
до диригента Капели Олександра Кошиця, 21 березня 1922 року:

«Дорогий Маестро, 
Я радий, що Вам пощастило наново зорганізувати капелу. 
Хай краще з нею Буде Вам і краще для цілої справи. Не забувайте, 
маестро, під час Ваших концертних виправ про українські спра-
ви, про нашу національну честь і про обов’язки "собачі" до нашої 
справи. Коли Вас будуть інтерв’ювати – незамітно говоріть: "укра-
їнська музика – пісня "незалежна" – "своя" – "непохожа" – "своєрід-
на"  – є частиною незалежної України".  – Не забувайте про нашу 
армію  – коли можна організовуйте збори для неї, розголошуйте 
славу про неї, про її лицарські вчинки. 

Ну, і хай Вам та капелянам  
Бог України помогає. 

21 березня 1922 р. б.    Петлюра».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 122
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За підсумками гастролей Української Республіканської Капе-
ли у 10 країнах Західної Європи упродовж 1919–1922 років на 
шпальтах закордонної преси вийшло понад півтисячі газетних 
публікацій про українську культуру та українське питання. Назви  
української держави «La République de l`Ukraine», «Ukrainian 
Republic», «Oekrajiensche republiek», «Ukrania» та українців як на-
ції «Ukrainians», «Ukrainiens», «Oekrainers», «Ukraińcy» зарясніли 
поруч з музичною термінологіє досі невизнаної УНР. 

Прізвища композиторської школи Миколи Лисенка: Олександра 
Кошиця, Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича й інших ставали 
затребуваними у музичному житті Європи. Ніхто б не подумав, що 
їх винищує нова окупаційна влада в Україні. Пісні на кшталт «Ще-
дрика», «Гей! Я козак з України» навертали європейців на укра-
їнськість. Гасло «Слава Україні! Слава мистецькій Україні» стало 
сукупною відповіддю європейської інтелігенції на заклик Симона 
Петлюри: «Українська музика – є частиною незалежної України».



США 
Мексика 
Аргентина 
Уругвай 
Бразилія 
Канада 
Куба

«Українці першими приїхали  
в Америку не брати, а давати»

Сенатор Конгресу США  
Джордж Пеппер

«Співай, Україно!  
Прийде весна, 
якої ти чекаєш!»

Енріке Коелью Нетто, 
Президент Бразильської  

академії літератури



«Головний Отаман Петлюра передав мені особисто, коли я гостив в него, свій горячий 
апель до Американських Українців і прохав від них як найбільше моральної, а також  
і матеріяльної помочі для Української Державної справи, віруючи твердо, що спро-
вадженє Української Републиканської Капелі, яко Державної Української інституції до 
Америки і Канади сильно скріпить нашу загальну пропаганду за океаном» 

Зі статті члена української делегації на Паризькій мирній конференції Осипа Мегаса 
про зовнішньополітичну ініціативу Симона Петлюри.  

«Український Голос» (Вінніпег), 24 листопада 1919 року

АМЕРИКА: 1922–1924
2 роки
7 країн
150 міст
400 концертів
700 публікацій у пресі
150 концертних залів



США:

«Вони нанесли Україну  
на мистецьку мапу світу»

«Вони представили нашій країні не лише найкращий спів, який 
ми тільки чули, але й нанесли Україну на мистецьку мапу світу,  
як залюблену в музику націю. Це в той час як ми вважали її за 
спустошену землю бродячих козаків і сільського люду»

Клей Грін (Clay M. Greene), американський драматург,  
«The San Francisco Journal», 1 лютого 1924 року

5 ЖОВТНЯ – 9 ГРУДНЯ 1922 РОКУ;  
27 СІЧНЯ 1922 РОКУ – 13 БЕРЕЗНЯ 1923 РОКУ; 

25 ЖОВТНЯ 1923 РОКУ – 7 ТРАВНЯ 1924: 
 
 
 

ПОНАД 200 КОНЦЕРТІВ: 
 
 
 

ПОНАД 500 ПУБЛІКАЦІЙ:

Нью-Йорк, округ Колумбія, Вірджинія, Пенсильванія, Огайо,  
Мічиган, Іллінойс, Індіана, Міссурі, Канзас, Оклахома, Арканзас, 
Теннессі, Джорджія, Техас, Небраска, Вермонт, Массачусетс,  
Коннектикут, Делавер, Нью-Джерсі, Меріленд, Міннесота,  
Вісконсин, Північна Дакота, Колорадо, Юта, Айдахо, Вашингтон, 
Орегон, Каліфорнія, Аризона, Флорида, Південна Кароліна,  
Алабама, Луїзіана, Нью-Гемпшир (36 штатів, 115 міст)

Carnegie Hall, The Town Hall, Hippodrome Theatre (New York), 
President Theatre, National Theatre (Washington), Orchestra Hall 
(Chicago), American Academy of Music (Philadelphia), The Playhouse 
(Wilmington), Carnegie Music Hall (Pittsburgh), Symphony Hall 
(Boston), Sanders Theatre (Harvard University) (etc.)

New York Herald, New-York Evening Post, The Globe and Commercial, 
The Sun, The Pittsburgh Post, Arkansas Democrat, Times Herald,  
The New Advance, St. Louis Globe Democrat, The Washington Herald, 
The Chicago Evening Post, The Dallas Morning News, The Pittsburg 
Gazette Times, The Utica Daily press, The San Francisco Journal, 
Los Angeles evening express, Salt Lake Tribune, The Boston Herald, 
Rochester Times-Union, The Detroit News, The Kansas City Times,  
The Buffalo Express, Omaha Daily Bee (etc.)

Carnegie Hall, Нью-Йорк.
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26 вересня 1922 року Український Національний Хор (назва 
«Українська Республіканська Капела» вже не використовуєть-
ся) прибуває до Нью-Йорка на запрошення американського 
імпресаріо Макса Рабінова (Max Rabinoff). І хоча українці ще з 
серпня 1919 року просять «Американську Україну» посприяти 
в організації гастролей хору за океаном, а голова місії УНР в 
США Юліан Бачинський гарантує хористам фінансування, 
вчасно мобілізувати український ресурс не вдається. Куль-
турний проект УНР опиняється в руках приватного підпри-
ємця. Світова хода української культури стає на комерційні 
рейки і продовжується з не меншим резонансом: з 1922 по 
1924 роки в Північній та Південній Америці хор дає близько 
400 концертів. У самих лише «Злучених Державах Америки», 
як називали США хористи, українці виступають із близько 
200 концертами в 36 штатах у понад 115 містах. 
Концерти в США проходять у найпрестижніших залах та 
університетах (Harvard University, Yale University). Прем’є-
ра, що запланована на 5 жовтня 1922 року в Carnegie Hall  
у Нью-Йорку, анонсується на рівні гастролей Paris Symphony 
Orchestra та La Scala Symphony Orchestra – ті встановили мо-
дель інструментального виконання, українці ж мають впли-
нути на розвиток вокальної культури США.
Сподівання справджуються: «Ukrainian Chorus sets new 
standarts», «Ukrainian Chorus brings new vocal art», «Ukrainian 
Choir rich in beauty» – резюмує американська преса. Завдяки 
самоназві й високій виконавській майстерності український 
музичний проект працює на загальну пізнаваність бренду 
«Українці»: «Unique Chorus of Ukrainians», «Ukrainians Are», 
«Ukrainians make big hit». Хоч трапляються й замішання 
на кшталт «little russians», «these Russians... from Ukrainian 
Chorus», «Russian cossack conductor»... 
А все тому, що в Америці український хор гастролює без дер-
жавного патронату УНР, а з подачі імпресаріо Рабінова ви-
мушений позиціонувати українське національне мистецтво 
з домішкою російської композиторської школи і виконав-
ським представництвом. 

Ода Слободська  – солістка Петроградської опери, Ніна Ко-
шиць (племінниця диригента) – солістка Московської опери, 
виконують у програмі українських виступів твори Мусорг-
ського, Глінки тощо. В репертуарі хору не звучить україн-
ський національний гімн, а в деяких брошурах Макса Рабіно-
ва українська презентація у США позиціонується під брендом 
«Russian vocal art». З цього приводу члени хору неодноразово 
роблять заяви в пресі: «Ваші газети називають нас росіянами, 
але вони помиляються – ми українці, хоч совєти й урядують в 
нашій країні». 
Та все ж українські бренди пробиваються за океан – на зміну 
«Щедрику», популярнішому в Європі, приходить «Колискова» 
(«Ой ходить сон»)  – українська народна пісня в аранжуванні 
Кошиця й Барвінського. Саме вона, за оцінкою деяких музи-
кознавців, вплине на мелодику джазового стандарту Джорд-
жа Гершвіна (George Gershwin) «Summertime». «"Колискова" – 
одна з найпрекрасніших пісень, яку ми коли-небудь чули», 
«"Колискова" сприятиме нашому цілковитому перевтіленню», 
«Одна з найбільш захоплюючих пісень  – це "Колискова"»,  – 
писатиме про українську пісню американська, мексиканська 
й канадійська преса. 
Підсумовує культурну дипломатію Українського Національ-
ного Хору драматург Клей Ґрін (Clay M. Greene): «Вони на-
несли Україну на мистецьку мапу світу». Відзначає україн-
ську місію і сенатор Конгресу США Джордж Пеппер (George 
Wharton Pepper), котрий під час ексклюзивного виступу хору 
на «Фестивалі американської преси» (5000 присутніх журна-
лістів) назвав українців «першими людьми, що приїхали в 
Америку не брати, а давати». 
Не забуває про свій культурний проект і Головний Отаман 
УНР Симон Петлюра. У листі до Олександра Кошиця від  
5 лютого 1923 року він дякує за грошові перекази, що надсила-
ють співаки на потреби української армії, й зазначає: «Милий 
і дорогий Маестро! Можу запевнити, що ми тут в «Старому» 
Світі стежимо за Вашими виступами, радіємо Славі Вашій  
і шлемо свої найкращі чуття і благословенство».

«Christian Science Monitor», 20 липня 
1922 року: 
«Після 2,5 річного турне країнами За-
хідної Європи Український Національ-
ний Хор під орудою Олександра Коши-
ця прибуває до США і планує дати свій 
перший концерт 5 жовтня в Carnegie 
Hall. Українська акція   – це справжня 
національна пропаганда, подібна до 
акції Paris Symphony Orchestra, що 
гастролював у нас в першій половині 
сезону 1918–1919 років, або ж до акції 
La Scala Symphony Orchestra, що ман-
дрував у 1920–1921 роках. Французька 
та Італійська пропаганда встановили 
моделі інструментального виконання, 
Українська пропаганда хоч і не така 
показна, але судячи з того, що зробила 
останнім часом в Західній Європі, без-
перечно встановить не менш впливову 
модель вокального виконання».
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 111

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 1 зв.
Новий склад Українського Національного Хору, що гастролю-
вав у Північній та Південній Америці упродовж 1922–1924 років  

(50 осіб). Світлина з брошури Макса Рабінова. Подаються витяги з 
європейської преси.
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Лист Української Республіканської Капели на бланку Музичного 
відділу Головного управління мистецтв і національної культури 
УНР до «Американської України», 7 серпня 1919 року (Відень):
«Дорогі заморські земляки!
Приносимо Вам привіт Великої Соборної України – щирий – сер-
дешний привіт широких степів, зелених лугів, запашних нив буй-
ної рідної землі.
В великі дні відродження великої нації, – в критичні дні святої ви-
звольної боротьби укр. народу зродились ми. Коли з півночі загони 
російських большевиків, а з заходу орди поляків хлинули на нашу 
рідну землю, щоб в корні здушити вилеліяну молоденьку цвітку 
нашої самостійности, – тоді влада Української Народньої Республі-
ки  – Директорія, а передовсім головний отаман, наш улюблений 
герой Симон Петлюра покликав до життя нову армію: Українську 
Республиканську Капелу,  – щоб таким чином не тільки зброєю 
меча, але і зброєю пісні розбивати гранітні скали і пророщувати 
шлях нашій державности і нашій світлій будучности. Зорганізова-
на в січні 1919 р. Українська Республиканська Капела по дорученню 
влади Української Нар. Республіки  – виїхала в закордонну подо-
рож, щоб голосити славу України і в піснях відкрити перед світом 
величезні скарби української культури, як також вказати на нові, 
невичерпані а досі незнані джерела всесвітніх культурних покла-
дів, повних оригінальности, молодечої свіжости і самобутности… 

Досі Капела об’їхала Галичину, Чехію і спинилась у Відні, довер-
шуючи всюди формального перевороту і то не тільки в музичному 
світі, але і в поглядах суспільности на українську ідею, стремління, 
змагання, – а також і в думках політичного світа. В дальшому пляні 
нашого всесвітнього концертового турне стояла Італія, Франція, 
Англія а також і Америка, однак одна обставина робить це немож-
ливим. Діло в тім, що влада Української Народної Республіки ви-
слала нас з українськими грішми гривнями, а ті не мають ще зна-
чіння на світовому грошовому ринкові, от через що й опинились 
в дуже скрутному фінансовому становищі і поважно рахуємось з 
можливістю повернення до вітчини, не докінчивши, так світло на-
чатої роботи. Колиб ви як тоді могли нам помогти, колиб у Вас була 
змога перевезти нас до Америки туда і назад, і хоч на перші дні 
могли запевнити нам істнування, то ми радо завітали б до Вас. Ще 
одна дуже важна справа, ми тут ніяк не можемо дістати до Амери-
ки віза (перепустки пашпортові) а через те прохаємо Вас там на 
місці поробити у американського правительства заходи і добути 
нам віза. Нам так хотілося б побувати між Вами і поділитись всім 
нашим щастям і горем. Нашою мрією є злетіти до Вас, обняти, уці-
лувати і коли старчить нам ще сил закріпити звязки і підтримати 
той святий вогонь, що горить у Ваших серцях. 
Ми віримо у Вашу силу і змогу а через те й кличемо: до побачення 
на великій вільній землі Вашінгтона». 

«До Американської України:  
...коли б у Вас була змога перевезти нас до Америки»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 49 Члени Дипломатичної місії УНР у США на чолі з Юліаном Бачинським, 1919 рік.
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З листа секретаріату дипломатичної місії УНР у Вашингтоні до Капе-
ли, 29 січня 1920 року:
«Як ви вже певно чули з часописів і як Вас певно вже повідомили 
листовно, всі справи що до переїзду Українського Хору до Амери-
ки як фінансові так і організаційні передані суть Концертовому 
Комітетові, котрий був вибраний на зборах представників всіх 
центральних українських організацій, скликаних п. Головою Місії 
в Філаделфії 14 грудня 1919 року і котрий знайдуєть ся при Україн-
ському Народному Комітеті і од часу до часу інформує Місію про 
свої заходи. Сему Комітетові ми також відіслали всі матерьяли, ко-
трі ви нам вислали 15 грудня минулого року. 
16-го с.м. ми одержали від п. Кошиця телеграфічне запитанє про то, 
чи Комітет може фінансовати Хор і чи є імпресаріо. Ми були трохи 
здивовані сим запитом, бо згідно з інформаціями, які нам надавав 
Український Народний Комітет, сі питання мали вже бути давно 
залагоджені і навет вже місяць сему мав бути висланий контракт 
до Дірекції Хору для підпису. 
Відтак ми знов телеграфічно просили Народний Комітет повідоми-
ти нас про результати заходів зроблених Комітетом в справі пере-
їзду Хору і одержали на се таку відповідь:
"Український Народний Комітет відповів до Гаґи що він може фі-
нансовати Хор і що імпресаріо зробив вже приготовленя в вісьми 
містах. Ми просим повідомити остаточно скільке треба послати  
наперед грошей і коли вони (Хор) може виїхати до Америки". Ко-
пію оригінала відповіді залучаємо».

Посол УНР в США:  
«Місія поклала на депозит  
у Вашингтонський банк  
двадцять п’ять тисяч  
для Хору і Кошиця»

Голова дипломатичної місії УНР у Вашингтоні Юліан Бачинський, 
видатний український діяч, автор першого твору українського само- 
стійництва «Україна Irredenta» (1890 року) телеграфує до Капели,  
13 березня 1920 року:
«Місія поклала на депозит у Вашингтонський банк двадцять п’ять 
тисяч для користування Хору і Кошиця, як гарантію за умови, що за-
значена сума буде повернута Місії Хором з прибутків або, за браком 
коштів – Владою. Перераховувати усю суму дуже дорого. Прошу теле-
графувати, яку суму Ви мусите мати негайно. Також телеграфуйте про ті 
умови, відносно яких ви не певні. Контракт треба заключати зі мною. 
Поспішайте, концертний сезон наближається до кінця. Бачинський».

Місія УНР в США:  
«Просим повідомити остаточно скільке треба послати 
наперед грошей і коли Хор може виїхати до Америки»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 15

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 26
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«Від 26-го вересня й до 
6-го жовтня ми наспі-
вували фонографічні 
рекорди у Компанії 
Брунсвік. Хто не робив 
того з тодішньою тех-
нікою запису з хором, 
той не знає, що то за 
каторга! Доходило до 
умлівання».

Зі «Щоденника»  
Олександра Кошиця

З листа американського імпресаріо Українського Національного 
Хору Макса Рабінова (Max Rabinoff) до Капели, 27 червня 1922 р.:
«Я получил каблеграмму отъ Бернштейна съ извѣщениемъ о томъ, 
что опціонъ подписанъ. Это хорошо въ томъ отношеніи, что въ слу-
чаѣ если артистическій успѣхъ будетъ сопровождаться тяжелыми 
финансовыми потерями, я все таки буду имѣть возможность во-
змѣстить таковые въ слѣдующемъ году. Я думаю, что Вы меня по-
нимаете и не откажете объяснить каждому изъ членовъ хора, что 
я вовсе не имѣю намѣрения эксплоатировать кого бы то ни было, 
или пользоваться ихъ теперишним положеніемъ…
Я рассчитываю на Васъ и на хоръ, что Вы сдѣлаете все отъ Васъ 
зависящее, чтобы обезпечить артистическій успѣхъ турне. Со 
своей стороны я сдѣлаю все возможное, чтобы достичь финансо-
ваго успѣха и надлежащимъ образомъ подготовлю американскую 
прессу и публику, чтобы хоръ былъ принятъ какъ можно лучше.
Я уже устроилъ, чтобы тотчасъ по прибытію, хоръ бы могъ напѣть 
нѣсколько грамофонныхъ пластинокъ. Эти пластинки будутъ де-
монстрироваться на лекціяхъ извѣстнаго музыкальнаго критика, 
которая посѣтитъ всѣ города, гдѣ Вы будете давать концерты, и 
прочтетъ лекцию о русскихъ народныхъ пѣсняхъ за двѣ недѣли до 
Вашего выступленія. 
Я просилъ бы Васъ выслать мнѣ немедленно какъ можно больше 
матеріаловъ на любомъ языке объ Украинской музыке, а также  
иллюстраціи и т.д. Эти лекціи значительно помогутъ намъ, т.к. они 
подготовятъ публику въ каждомъ городѣ къ лучшему пониманію 
пѣсенъ хора, что, конечно, благопріятно отозвется на дѣлѣ. Будь-
те добры сдѣлать все возможное въ этомъ направленіи и вышлите 
мнѣ все, что попадется Вамъ подъ руку…»

Платівка з записом творів «Щедрик» та «Коза» Миколи Леонтови-
ча у виконанні Українського Національного Хору. Запис здійсни-
ла компанія «Brunswick». Вийшло 10 пісень на чотирьох платівках:  
1) «Через поле широкеє», «Почаєвській Божій Матері»; 2)«Ой у полі 
Баришполі», «Верховино»; 3) «Ой горе калині», «Щедрик», «Коза»; 
4) «Ой сивая зозуленька», «Коломийка», «В Йордані».

Макс Рабінов: 
«Я устроил,  
чтобы по прибытию, 
 хор мог напеть несколько  
грамофонных пластинок»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 44. Арк. 17, 18
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Прем’єра в Carnegie Hall:  
«Співоча нація з Європи»

Графіка авторства художника Сергія Судейкіна «Макс Рабінов 
представляє Америці Український Національний Хор Олексан-
дра Кошиця» та афіша прем’єрного концерту Українського Націо- 
нального Хору в Carnegie Hall (Нью-Йорк), що відбувся 5 жовт-
ня 1922 року, вперше запрезентувавши американській публіці 
«Щедрика». Анонс сповіщає про прибуття «співочої нації» з Єв-
ропи. З ініціативи американського імпресаріо Макса Рабінова 
до українського музичного проекту додано російську складову.  

«Ода Слободская, сопрано Петроградської Опери, Ніна Кошиць, 
сопрано Московської Опери  – котрі в своїй частині програми 
представлятимуть арії та пісні великих російських композиторів», 
написано на афіші. Відтак, проект культурної дипломатії УНР, за 
яким Українська Республіканська Капела відряджалась до Єв-
ропи з метою демонстрації української національної культури, 
окремо від російської, змінився за умов співпраці з імпресаріо  
Максом Рабіновим.

«На пароплаві ми мали два концер-
ти. Співали паршиво, бо підлога 
під ногами ходила, мов жива, і не 
знати було, що робити: чи співа-
ти, чи держатись, щоб не впасти…  

На дев’ятий день дістались до Н’ю-Йорку. З моря він мене 
вразив грандіозністю і оригінальністю, хоч славні «хмароде-
ри» мають вигляд простацький і вульгарний. А загальний 
образ чудовий, а головне – не подібний на те, що до цього 
часу бачив. На причалі нас зустрів Рабінов з жінкою і Ніна 
Кошиць, наша будуча солістка. З нами їхала разом Ода Сло-
бодська, теж наша солістка, але вона тільки тут познайоми-
лась зі мною, до того ж часу ми про неї тільки чули... 

Від ранку й до 6 год. вечора на пароплаві нас мучили фото-
графи і кінематографи з репортерами. Рабінов в газетах по-
дав мою фотографію в кожусі й шапці, і вони приставали до 
мене, чому я не в «козацькому кепі». Капітан корабля наго-
товив у себе в каюті віскі і ми з репортерами, фотографами,  
з Рабіновим та деякими офіцерами покропили прибуття хору 
на землю Вашінгтона. На пристані зустріла нас Українська 
Православна Громада промовою. Всі мали жетони з моїм 
портретом. Такі ж жетони почепили й капелянам. У верх-
ній залі нас вітали Жіноча Українська Громада і Католицька 
Українська Громада. Мене здивувало, чого всі українці не 
були разом і чому всюди фігурували священики».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

È ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 57. Арк. 29

Олександр Кошиць:  
«Рабінов в газетах подав мою фотографію в кожусі й шапці,  
і вони приставали до мене, чому я не в "козацькому кепі"»
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Ç Фрагмент афіші турне Українського Національного Хору містами та університетами США у жовтні-грудні 1922 року. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 228

St. Louis: «Ці українці одразу поставили нас на місце»
«Ми навіть не підозрювали, що вони мають довершене знання 
мистецтва. Однак ці українці своїми піснями одразу поставили 
нас місце. Лише один їх вихід на естраду був ознакою високого 
виховання і таланту. Зібрались вони з єдиною місією – виспіва-
ти пісні своєї країни».

«St. Louis Globe Democrat», 15 листопада 1922 року

Oklahoma:  
«Зжалься, Боже, над тими, хто не чув найбільш  
натхненного і чудового вокального ансамблю, який 
лише збирався перед американською публікою»

«The New Advance», 24 листопада 1922 року
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Pittsburgh: «Якщо хтось співає тільки голосом,  
то цей народ – власною історією»
«Минулої ночі до Carnegie Music Hall завітав колектив, що 
творить хорову історію. Прийшли вони з малознаної України. 
Щодо динаміки й хорових нюансів, то нічого подібного ми ще 
не чули. Усіх зачарувала "Колискова", а "Страшний Суд" при-
мусив слухачів охнути. Після цього перформансу відомий ла-
тинський темперамент повинен поступитись місцем слов’ян-
ському. Серед усього іншого, не менш вражаючими були 
національні строї українців. Прекрасні в кольорах та пишноті, 
вони стали чарівною оздобою хору. Якщо хтось співає тільки 
голосом, то цей народ  – власною історією. Нехай українці до 
нас повертаються!»

«The Pittsburgh Post», 25 жовтня 1922 року

Washington: «Український хор – молодість нації»
«Хто сказав, що дитинство зникає? Український Хор проде-
монстрував, що молодість і безпосередність можуть існувати 
не лише в людині, але й в націях. Рідко коли прихильники му-
зики мали більше задоволення. Найпрекраснішою була пісня  
"Ой пряду" (Леонтовича)».

«The Washington Herald», 20 жовтня 1922 року

New-York: «Я бачив Хейфеця і Софі Браслау,  
що стоячи вигукували вітання»
«Український Національний Хор впровдож виконання десяти 
пісень, які я мав щастя послухати вчора в Carnegie Hall, мав 
заповнену залу. Цей хоровий спів нас заполонив. Я бачив Хей-
феця і Софі Браслау, що стоячи вигукували вітання. Я бачив 
простих людей, що сиділи в партері і кидали квіти співакам. 
Хто говорив, що нью-йоркці не вміють аплодувати..? Це був 
нонсенс!»

«The Globe and Commercial», 6 жовтня 1922 року

New-York: «Український Національний Хор –  
інструмент пропаганди оригінального мистецтва»
«Український Національний Хор  – новина в музичному досві-
ді нашого міста. Він є інструментом пропаганди мистецтва, що 
сформувалось з сильного, оригінального національного життя».

«New York Herald», 6 жовтня 1922 року

New-York: «Палке прийняття в Carnegie Hall –  
очі повні щирих сліз»
«Минулого вечора в Carnegie Hall пройшло палке прийняття 
Українського Національного Хору. Це був час гарячої сердеч-
ності й ентузіазму, що нагріває термометр до кипіння й вибуху. 
Велика прогалина в демократичному мистецтві була заповне-
на зразковим виконанням творів народної творчості. Перш ніж 
велика аудиторія не наплескалась до болю і не накричалась до 
хрипоти – можна було бачити очі, повні щирих сліз й екстазу».

«The Sun», 6 жовтня 1922 року

Little-Rock: «Цей спів – результат генерацій»
«Цей спів не може бути результатом одного покоління, але ба-
гатьох генерацій і дійшов до свого найвищого розвитку тільки 
тепер під проводом такого генія, як Олександр Кошиць. Почу-
ти його  – це значить усвідомити, що Америка, при всій своїй 
прославленій механічній цивілізації, все ще має багато чому 
повчитися в мистецтві від старших країн з-за океану».

«Arkansas Democrat», листопад 1922 року



240 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

Меню з офіційного прийняття в Hotel Pennsylvania (Нью-Йорк), 
влаштованого українською громадою на честь приїзду Україн-
ського Національного Хору до США 3 жовтня 1922 року.

«Шпарагова зупа Кошиця»  
й «Морожене француської королеви Анни Українки»

«Гостей було десь коло 500 осіб: об’єднались усі українські 
організації, навіть католики з православними, що, як ка-
жуть, було першим випадком в історії української еміграції.  
Чудову промову сказав греко-католицький митрополит граф  
Андрій Шептицький».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Світлина з прийняття на честь Українського Національного Хору  
в Чикаго за участі митрополита Андрія Шептицького, що відбулося 
з інціативи української громади 31 жовтня 1922 року.

«Об’єднались усі українські організації,  
навіть католики з православними»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 253, 253 зв. 

Ç Світлина з архіву Українського Національного Музею в Чикаго.
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«На ранок 30 жовтня приїхали в Чікаго. На станції попали 
прямо в руки фотографів, які мучили нас з годину. Потім зу-
стріла нас депутація від Українців, яких тут 50.000, вітали 
нас і піднесли масу квітів. Далі забрали нас на автомобілі, 
прикрашені українськими й американськими прапорами й 
повезли в готель "Авдиторіум" на люнч. Після люнчу 20 авто 
в самому строгому порядку, прикрашені прапорами, повез-
ли нас оглядать город. На моєму авті красувалась здоровенна 

простиня з написом "Олександер Кошиць". Сперед цеї уро-
чистої і треба сказать, красивої кавалькади, бігли на мото-
циклєтах полісмени і зупиняли страшенний рух міста. Ми 
не привикли до таких почестів і маніфестацій, і було якось 
ніяково, тим більше, що це все робилось з розрішення мера 
городу, який дав спеціальний роспорядок і наряд (кольос-
сальний) полісменів». 

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«На моєму авто красувалась 
здоровенна простиня  
з написом  
"Олександер Кошиць"»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 57. Арк. 38, 39

Ç Фірмовий бланк для листів чиказького Auditorium Hotel.  
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 75. Арк. 1 

Вітальний лист диригенту Олександру Кошицю від Українського 
Громадського Хору в м. Рочестер (Rochester) від 1 листопада 1924 
року, де Український Національний Хор виступав під час свого 
турне. 
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«Піттсбурґ довго чекав, аби почути Old Folks at Home  
і Susanna у виконанні соловейків з України»

«Піттсбурґ довго чекав, аби почути Old Folks at Home і Susanna 
у виконанні цих соловейків з України. Магнетичний диригент 
Кошиць надав мелодіям піттсбурґського композитора (Stephen 
Collins Foster) нової тональності барв тужливого півдня, чого 
сам композитор в житті мабуть не чув. Взагалі цей хор приго-
ломшує і лишається в пам’яті як унікальний ансамбль».

«The Pittsburg Gazette Times», 18 лютого 1923 року

«Колоритність, з якою було проспівано "Щедрика" 
Леонтовича, досягалась простою градацією звуку»

«The Utica Daily press», 25 жовтня 1922 року

«Lullaby» had exquisite harmonies»

«Christmas carol «Shtchedryk»

«Revelation by the Ukrainians – Audience is thrilled – 
Chorus Reveals Great Accomplishment in Ensemlbe 
Singing»

«...and the acclaim was “wonderful”, “never heard 
anything like this”, “never expected to” and similar 
expressions»

«Nothing like the performance of the Ukrainian National 
Chorus has ever before been heard in this town. It sets a 
new standard of vocal ensemble»

«The Ukrainians. The more one hears and sees them the 
more they create a memory wich cannot be dulled»

«Український хор... Федір Шаляпін...  
Ignacy Jan Paderewski... Marcel Dupré»

«24 жовтня – Український хор, 1 січня – Федір Шаляпін, 11 січ-
ня – Ignacy Jan Paderewski, піаніно, 16 січня – Leonidas Coronis, 
баритон, 17 лютого – Український хор, 26 лютого – Marcel Dupré, 
орган, 10 березня – Marie Jeritza, сопрано...
Український Хор під проводом Олександра Кошиця був цілком 
несхожим явищем з дивною красою, що кидалась у вічі ще під 
час їхньої прем’єри в Carnegie Hall. Багатство і музична краса 
співу, а також екстраординальна якість виконання були такими 
ж. Вони є унікальними в пам’яті як ніщо інше, з-поміж того, що 
нам досі пропонувала Diaghileff`s ballet company».

«Gazette Times», 11 березня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 71. Арк. 133

«Вони нанесли Україну на мистецьку мапу світу,  
як музичну націю»

«Вони представили нашій країні не лише найкращий спів, 
який ми тільки чули, але й нанесли Україну на мистецьку мапу 
світу, як залюблену в музику націю. Це в той час як ми вважали 
її за спустошену землю бродячих козаків і сільського люду».

Clay M. Greene «The San Francisco Journal», 1 лютого 1924 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 71. Арк. 179

«The cries of Bravo, the thunderous applause and the 
enthusiasm everywhere»

«Lullaby» was one of the most beautiful vocal ensemles 
ever heard»

Даллас: «Музичний світ винен Кошицю»

«Ті, що не були на концерті, не можуть собі навіть уявити, що 
вони втратили, бо в Далласі ще ніколи не було чогось подібно-
го. Музичний світ винен Кошицю більше, ніж він коли-небудь 
зможе заплатити за його бездоганний хор – це чудо всіх віків!»

«Times Herald», 5 грудня 1922 року
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«Ці Росіяни... заволодіють майбутнім,  
коли віднайдуть себе»

«Незвичайні люди ці росіяни... Український Національний 
Хор, що співав вчора в Orchestra Hall, приніс нам щось цілком 
відмінне, що походить з їхньої душі. Їх відрізняє не лише мова, 
але й форма народного мистецтва. Один із найбільш виразних 
ознак цих росіян є їхня здатність до дисципліни. Ці люди мають 
музичний інстинкт, що випромінюється з якості їхніх голосів  
і виявляється в їхньому інтуітивному відчутті відтінків музич-
ного тону і ритмічної еластичності. Там були вишукані й делі-
катні pianissima, що переходили в грізні fortissimo, нагадуючи 
їхню козацьку вдачу. Впродовж усього концерту було відчуття 
чудової величі. Звісно ці росіяни відомі своїми глибокими баса-
ми, і Український Хор має цю справжню якість. Встановлено, 
що велика музика створюється лише тими, чия музична інтуі-
ція збудована на поважній основі, на самій основі людського 
життя – якщо це правда, то ці росіяни обов’язково заволодіють 
майбутнім, коли віднайдуть себе».

Karleton Hackett, «The Chicago Evening Post»,  
31 жовтня 1922 року

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 140

«Ми Українці, а не Росіяни! І хочемо аби світ нас  
зрозумів: прагнемо бути вільними, бажаємо жити 
власним національним життям, як живуть інші нації»

«Український національний хор – це новина музичного досві-
ду. Голоси експертів і громадська думка встановили цей хор на 
такі позиції, які не займала ще жодна хорова організація на-
ших часів. Він відкрив нам свіже музичне мистецтво, початок 
якого губиться в німій тиші минулого нації, що має за плечима 
століття традицій. То що ж це за співаки диригента Олександра 
Кошиця, що так зацікавили всю Європу й Америку? І що це за 
маленька нація в сорок мільйонів, про яку ми так мало знає-
мо? Якби ви звернулись до співаків цього знаменитого хору й 
запитали їх про те, що вони найбільше хотіли б роз’яснити, то 
на ламаній англійській вони б відповіли: "Ми Українці, а не Ро-
сіяни! І дуже відрізняємось від Росіян. Навіть наша музика має 
те, що ви називаєте відмінним ґрунтом. В ній є запальний ритм 
і немає плачу й ридання російської музики. І хочемо, аби світ 
нас зрозумів: прагнемо бути вільними, бажаємо жити власним 
національним життям, як живуть інші нації"…
Пісня для українців є національним щоденником, куди вони 
записують усе, що почувають, думають і роблять. Музика в 
Україні є національною справою. В той час, як у нас все ще об-
говорюється створення міністерства мистецтв, Україна, звіль-
нившись від царизму у 1918 році, його заснувала, як і мережу 
національних хорів під протекторатом міністерської музичної 
секції. Кожну подію від воєн до сусідських суперечок українці 
фіксують в піснях. Коли царі забороняли українську друковану 
мову, вони несвідомо посприяли розвиткові народної музики, 
бо відмовившись від публічного слова, народ знайшов свою 
мову в пісні».

Edith Rhetts, «Point of view», січень 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72

«Ми Українці, а не Росіяни!»

«Ваші газети називають нас росіянами,  
але вони помиляються»

«Шматочок старої Росії прибув до Далласу в неділю під мар-
кою Українського Національного Хору. Поки члени хору влаш-
товувались, очільник групи басів, Троїцький, поділився корот-
кою інформацією стосовно хору та його батьківщини України. 
Зауваження цього чепурного малороса зводились до того, що 
члени його хору не росіяни, а українці. "Ваші газети називають 
нас росіянами, але вони помиляються", говорив він ламаною 
англійською, "Ми українці, хоча Совєти й урядують в нашій кра-
їні". "Америка дуже гарна і ми б хотіли нашу країну бачити на 
неї схожою. Сподіваємось, що одного дня ми знову матимемо 
власний Уряд і будемо подібні до вас"».

«The Dallas Morning News», 4 грудня 1922 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 115

«У всьому тому почувається окремий національних 
дух, який не має нічого спільного з так званою  
"російською музикою"» 

«The Michigan Daily Ann Arbor», 14 лютого 1923 року

«Українська Жанна д’Арк» – відгук в американській пресі про співачку хору  
Ольгу Копачук, «лідерку духовної боротьби за звільнення народу "Малої Росії"».
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Robert Nathaniel Dett:  
«Місія Українського  
Національного Хору  
має найглибше значення  
саме для Америки»

З листа видатного американського композитора, музичного ди-
ректора Гемтонського Інституту (Hampton Normal and Agricultural 
Institute) Роберта Натаніеля Детта (Robert Nathaniel Dett) до ім-
пресаріо Макса Рабінова з подякою за організацію турне україн-
ського хору в США, 5 грудня 1922 року (його пісню «Listen to the 
Lambs» Олександр Кошиць вдало аранжував та взяв до україн-
ського репертуару під час гастролей в Америці):

«Місія Українського Національного 
Хору має найглибше значення саме 
для Америки, молода нація якої 
тільки стає на ноги в музичному від-
ношенні. Ці співаки в найкращий 
спосіб продемонстрували чудесні 
можливості мистецтва корінного 
народу. Своєю музикою вони наче 
відтворили безсмертні слова Букера 
Т. Вашингтона: "Зверніть увагу на те, 
ким ви є". І нагадали нам, як мало 
серед нас є тих, хто знаходить вихід 
через розвиток рідної ідіоми. Якщо 

комусь не зрозуміло, то хай запитає себе, що може Америка 
представити такого, щоб могло хоч з якогось боку зрівнятись 
з мистецтвом Українського Національного Хору? Серед бага-
тьох надзвичайних подій, що по доброті друзів, чи іншим спо-
собом, давались нашому студентству і громадянству, концерт 
Українського Національного Хору в Гемптон-Інституті у суботу 
21 листопада залишиться видатною музичною подією в історії 
школи».
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 140

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 220 зв. 
Деякі подячні листи керівників університетів США до імпресаріо Макса Рабінова за підсумками  
виступів Українського Національного Хору в цих навчальних закладах упродовж 1922–1923 років. 

Yale University (School of Music):  
«Аудиторія вважала концерт за подію  
великої ваги»

«Високий технічний рівень хору і його абсолютна майстерність 
в музиці вражають. Деякі з досягнутих ефектів могли б здатися 
неможливими для виконання, якби я сам не почув, як їх було 
виконано. Також як музикант я цікавився кожним моментом 
їхньої гри. Кожна пісня мала багату індивідуальність і харак-
терний національних подих. Я захоплююсь паном Кошицем 
як диригентом за його натхненний вплив на хор і аудиторію, 
за рідкісну музикальність, яку він виявив у багатьох арранжу-
ваннях народних пісень. Аудиторія вважала концерт за подію 
великої ваги».

David Stanly Smith, декан, 
22 жовтня 1922 року

Cornell University (College of Arts and Sciences):  
«Такі концерти мають високу виховну цінність»

«Концерт був переконливим з багатьох міркувань. Безліч  
екзотики, пікантна свіжість ритмічних комбінацій, багате хо-
рове звучання, краса і динаміка, баланс і милий східний коло-
рит – усі ці риси зробили концерт надзвичайним. Такі концерти 
мають високу виховну цінність, бо дають свідомості західного 
студентства уявлення про народ, що живе багатим емоційним 
життям. Ознайомлення з талантами інших народів розши-
рює світогляд і дає базу для порозуміння. Дякуємо, що дали 
нам можливість ознайомитися з цим надзвичайним типом  
мистецтва».

James T. Quanles, директор музичного департаменту,  
12 квітня 1923 року

Олександр Кошиць:  
«Я "витягнув" з собою на  
сцену Детта і не втримався, 
щоб його розцілувати...  
Негри впрост казились –  
білий поцілував чорного»

«Гемптон, 21 жовтня 1922 р. День надзвичайно тяжкий: 
з переїздами два концерти. Виїхали о 8-ій ранку і о 2-ій 
дня приїхали до Гемптону. Тут був денний концерт в  
Негритянському університеті. Заля чудова і з прекрасною 
акустикою. Слухачі були всі чорні, тисяч зо дві студентів. 
Концерт влаштовано так, що по відділі наших співів спі-
вали негри свої пісні. В співові відчувалась та сердечність 
і щирість, яку можна почути тільки тоді, коли люди спі-
вають своє рідне й дороге… Співали вони негритянські 
мелодії в обробці Детта й Бурлея. Тут то я побачив, що 
негри в музичному розумінні заткнули за пояс всіх єв-
ропейців. Таку обробку народних мелодій можна знайти 
тільки у каталонців. В розумінні музичної фактури – це 
шедевр: розкішна техніка з’єднується з надзвичайним 
музичним смаком і щирістю. Я був захоплений чутим 
тут співом і коли мене викликали, я "витягнув" з собою 
на сцену Детта і не втримався, щоб його розцілувати. По 
цьому зчинилось щось таке специфік-негритянське, що я 
навіть перелякався: всі слухачі вчинили такий крик і зой-
ки, що мені здавалось, що хотять мене засмажити й з’їс-
ти – негри впрост казились – білий поцілував чорного…  
Я, роблячи це, й забув про відношення до негрів, яке було у 
вільній Америці, і зробив те від щирого серця. Але, почув-
ши від свого менаджера, що це може зробити неприємне 
враження на свободолюбивих і висококультурних білих, 
радію за зроблене і коли прийдеться, то й ще зроблю!»

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця
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University School of Music (Ann Arbor):  
«Подяка – за презентацію мистецького тріумфу  
Американському народу»

«Більше п’яти тисяч любителів музики заповнили аудиторію, 
аби почути цю чудову організацію. Цей хор заслужив найкращі 
оцінки з тих, що до нас доходили, і слова схвалення чути з усіх 
сторін. Серед присутніх було цілковите сприйняття – хор є вер-
шиною досконалості (а серед публіки було багато тих, хто вже 
чув добірну музику у наших та закордонних великих музичних 
центрах). Маестру Кошицю треба подякувати за чудову робо-
ту, а Вам (Максу Рабінову – прим. авт.) – за презентацію цього 
мистецького тріумфу Американському народу».

Від імені дирекції, секретар Charles A. Sink

Northwestern University School of Music (Evanston, 
Illinois): «Я вважаю цей концерт  
одним з найкращих моментів мого життя»

«Концерти Українського Національного Хору є унікальними 
з кількох причин. По-перше, представлена програма склада-
ється з того типу музики, що дуже рідко можна почути в нашій 
країні  – музики дуже емоційної, особливої і сповненої життя. 
По-друге, музика ця виконана в чудовій манері. Це просто- 
таки досконалість у виконанні та інтерпретації висококласного 
оркестру під орудою правдивого генія хорової культури. Наслі-
док вражаючий і я вважаю цей концерт одним із найкращих 
моментів мого життя».

Декан P. S. Lutkui, 10 квітня 1923 року

Princeton University (Princeton, New Jersey):  
«Робота хору є проявом найвищої форми  
мистецтва»

«Я дуже радий висловити моє велике задоволення концертом 
Українського Національного Хору в Принстоні. Його робота є 
виявом найвищої форми мистецтва і наша принстонська ауди-
торія була сповнена ентузіазмом від схвальних оцінок».

Президент, 21 листопада 1922 року

Purdue University (School of Science):  
«Це був один із найкращих концертів,  
які коли-небудь були у нас представлені»

«Не можу стриматись, щоб не висловити Вам те, яку глибоку на-
солоду отримала громадськість Університету від співу Україн- 
ського Хору. Точність, чистота тону, модуляції і сам вигляд хору 
зробили велике враження на аудиторію. В багатьох відношен-
нях це був один з найкращих концертів, які у нас коли-небудь 
були представлені».

Офіс декана, 5 грудня 1922 року

University of Missouri (Columbia):  
«Американський народ дякує»

«Український хор приїхав і поїхав. Вони здійняли надзвичайні 
овації, співаючи, немов Божі помазаники. За все це, мій доро-
гий містер Рабінов, ми повинні висловити Вам щиру подяку.  
І коли я кажу Ми, я маю на увазі не тільки Колумбію чи Універ-
ситет, але й весь Американський народ».

Президент, 16 листопада 1922 року

Vassar College (Poughkepsie, N. Y.):  
«Характер представленої музики  
відкрив для нас невідому досі сферу»

«Концерт Українського Національного Хору в студентському 
будинку Vassar College, що став можливим завдяки зацікав-
леним студентам, викликав безліч щирого ентузіазму. Що сто-
сується ансамблю, колористики й нюансів, спів був найбільш 
екстраординарний. Характер представленої музики відкрив 
для нас повчальну і натхненну сферу, невідому досі більшості. 
Я щиро радий відзначити унікальну роботу хору».

G. S. Dickinson, департамент музики, 2 квітня 1923 року



246 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

Брошура і світлина з репетиції нового музич-
ного проекту імпресаріо Макса Рабінова –  
«The American Institute of Operatic Art», в якому 
Олександра Кошиця запрошено бути головним 
диригентом хору, що складався б зі співаків різ-
них країн світу. Проект не вдалося реалізувати.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49.  
Арк. 309, 315

Å Олександр Кошиць під час американських гастролей, ймовірно 1924 рік.
Державний каталог музейного фонду РФ.
ГЦММК КП-9816/738. Ф-400-738

«Сьогодня самий страшний день (26 січня 1924 року  –  
прим. авт.). Не виспавшись, виїхали о 8 год. ранку і приїхали 
в Лос-Анжелес о 1 год. дня, а концерт в 2 с пол. в "Філармонії". 
Публіки битком набито. Співали дуже добре і приймали нас 
також. Кінчили в половині 5, а в 6 год. на потяг – і на концерт в 
Пассаденський Університет. Ледве ледве дотягнули до кінця  
і так потомились, що зараз писать не можу. Звука не було 
майже ніякого, прямо з ніг валились... Я ж до того такий хво-
рий і за весь день мав у роті одну шклянку молока. Голова так 
крутилась, що чуть не упав на естраді. Господи, як тяжко це 
все дається...»

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Ледве дотягнули до кінця і так потомились,  
що зараз писать не можу...  
Господи, як тяжко це все дається...»
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Лист Голови Директорії УНР Симона Петлюри до диригента  
Капели Олександра Кошиця, 5 лютого 1923 року:

«Милий і дорогий Маестро 
Олександре Антоновичу!

Трохи спізнююсь з відповіддю моєю на Вашого листа. Різні обста-
вини були на перешкоді своєчасному відгуку і на Ваші відомос-
ти про успіхи Капели і про шляхетну постанову членів Капели в 
справі фінансової допомоги для наших таборян. Відповідаючи 
тепер на ці інформації, я перш за все вважаю за свій обов’язок 
висловити те почуття морального задоволення, яке викликається 
відомостями про успіхи Капели. Можу Вас і всіх учасників Капе-
ли запевнити, що таке ж саме почуття відчуває кожен українець, 
коли довідується про успіхи Ваших виступів. Вплітаєте нові квіт-
ки у вінок слави, справедливо добутої Капелою під Вашою з Ла-
ски Божої  – кермою. Розносите цю Славу мало вже не по цілому 
всесвіту. Маніфестуєте красу і чарівну силу рідної пісні, а разом  
і творчу глибину та різнобарвність емоціональну нації, що на світ 
Божий породила її та не забула одночасно породити і виплекати 
тих, хто так художнє-геніально демонструє – під Вашою кермою – 
душу нації. Діяльність Капели, з мого погляду, є історичною – хай 
же свідомість такої ваги «праці» Капели дасть і Вам і всім членам її 
моральне задоволення і сили для дальшої праці. Можу запевнити, 
що ми тут в "Старому" Світі стежимо за Вашими виступами, радіє-
мо Славі Вашій і шлемо свої найкращі чуття і благословенство у 
Вашій, незамінній для нашої справи діяльності! 
Мій привіт Капелі і подяка за цю працю її зважується з спеціаль-
ною подякою за ті жертви, що їх вона ухвалила складати для на-
ших таборян. Вас повинні були вже повідомити про отримання 
перших двох грошових переводів – кожний у 80 доларів. 
В справі з ужитковання цих грошей, як на польську валюту, то 
значних, а після порозуміння з де ким, вирішив витрачати їх на 
такі цілі, од яких би була користь для справи і залишилося б щось 
цінне, творче, а не марнотратне. З огляду на загальні наші потре-
би, до задоволення яких треба заздалегідь готовитись, як до од-
повідальних державних потреб, я спинився на тому аби з жертв 
Капели організувати повторні курси для старшин Генерального 
Штабу. В пояснення цього вважаю необхідним трохи спинитись 
на цій потребі. Коли нам прийдеться розгортати нашу армію, то 
тільки для частин, що займатимуть Правобережжя, потрібно не 
менше 90 штабних старшин, досить підготовлених для посад на-
чальників штабів бригад і дивізій. Ми маємо всього 16. А без таких 
старшин  – не можна будувати армію. Отже треба, користуючись 
обставинами, такий контингент підготувати. В 1922 р. мені пощас-
тило утворити курси 8 місячні для 30 старшин. Вони дали добрі 
наслідки. Але 8 місячної підготовки мало. Треба ще їх удоскона-
лити. Отже я і вважав на необхідне організувати повторні курси 
власне на частину тих грошей, що жертвує Капела; інша частина 
буде затрачена на майстерні, з яких козаки, старшини матимуть 
певний зиск і матеріальний інтерес. Думаю, що подані вище мір-
кування цілком задовольнять жертводавців-капелян, тим більше, 
що грошовий  – докладний звіт в витратах по моєму наказу буде 

пересланий їм своєчасно.  
Хай жертводавці мають 
певність, що ні один долар 
не буде витрачений марно, 
а піде на важливі потреби 
загальнонаціонального зна-
чення. Поки уряд мав гроші, 
він може і не потребував 
грошової допомоги грома-
дянства для реалізації дер-
жавно корисних завдань. 
В сьогоднішніх умовинах 
справи стоять так, що без 
допомоги громадянства ми 
не можемо таких завдань 
здійснити. Коли в Празі 
вчиться кількасот наших 
студентів, так потрібних нам 
будівничих України, то і в та-
борах, завдяки виконанню 
капелянами свого патріо-
тичного обов’язку, ми приго-
товимо для одповідної праці 
фахових старшин-патріотів, 
що не будуть партачити вій-
ськової справи, не будуть 
зраджувати нас, а навпаки 
з’єднають свої фахові знання 
з фанатичним патріотизмом, 
а це в результаті принесе 
одну тільки користь. Таким 
чином, хай капела дивиться 
на молодих наших старшин 
повторного курсу Генераль-
ного Штабу, як до певної 
міри на своїх стипендіатів-пансіонерів. Гадаю, що подані вище 
інформації цілком будуть вистачаючими для жертводавців, тим 
більше, що серед них маються старшини, які пояснять докладно 
своїм не військовим колегам та колежанкам всю військово-наці-
ональну вагу тої справи, яку на гроші Капели "потихеньку" для чу-
жого ока буде переведено в таборах. 

* * * 
Користуючись нагодою прошу передати од мене привіт капелі з 
минулою п’ятирічницею української державності. Хай на чужи-
ні хоч згадка про цей день перенесе нас на нашу дорогу Украї-
ну, що більше загартує нас для дальшої праці  – боротьби за ідею 
Незалежної Української Держави! Моя порада Вам і Капелянам, 
випливаюча з оцінки ситуації в Європі і на Україні, продовжувати 
відновлення ангажементів. Думаю, що коли не буде якихось не-
сподіванок міжнароднього характеру, в швидке наступлення яких 
мало вірю, – то тоді Вам слід подумати про те, щоб ці ангажементи 
продовжити років на 1,5–2. Думаю, що Вам пощастить осягти цього. 
В кожному разі про це заздалегідь думати, щоб забезпечити про-
вадження так цінної для нашої справи діяльності Капели. Вітаю ще 
раз всіх Капелян, за чулий відгук на [...] до їхнього патріотичного 
обов’язку, дякую, і бажаю сил, віри і успіху в дальшій діяльности. 

Петлюра.
P. S. Дорогий Маєстро: бережіть свої сили і здоров’я! 
Прочитайте самі цього листа Капелі. Ваша характеристика аме-
риканців-українців дуже цікава і мітка. Висилаю Вам "Сурмач",  
і Le Moniteur Український. Далі ще дещо вишлю, щоб не губили 
зв’язку. Одгукуйтесь. Цікаво знати, як далі Вам поводиться. 
Хай Вас доля береже. 
5/ІІ 1923 р. б.».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 118–121

Симон Петлюра:  
«Можу запевнити, що ми тут  
в «Старому» Світі стежимо  
за Вашими виступами,  
радіємо Славі Вашій  
і шлемо свої найкращі чуття  
і благословенство  
у Вашій діяльності!»



МЕКСИКА:
«Мексиканський народ ніколи не забуде своїх 
славетних друзів»

«Мексика перед Вами в боргу за те, що Ви привезли нам органі-
зацію, знану як Український Національний Хор. Ніколи до цієї 
пори ми не чули чого-небудь так досконалого. Майстерність ви-
конання української національні пісні вища будь-яких схвалень, 
але з яким подивом і захопленням сприймала Мексика той факт, 
що українці знають мексиканські пісні і співають по-іспанськи з 
особливою власною солодкістю. Стилізація та інтерпретація, яку 
маестро Кошиць надав мексиканським народним пісням, збіль-
шили нашу повагу до власних шедеврів в тисячу разів. Мексикан-
ський народ ніколи не забуде своїх славетних друзів і буде чекати 
їхнього наступного візиту»

Міністр освіти й мистецтв Мексики Хосе Васконселос (José Vasconcelos 
Calderón) в листі до імпресаріо Макса Рабінова, 14 лютого 1923 року

10 ГРУДНЯ 1922 РОКУ – 26 СІЧНЯ 1923 РОКУ: 
 
 

 

БЛИЗЬКО 50 КОНЦЕРТІВ: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНАД 50 ПУБЛІКАЦІЙ:

Монтеррей, Тампіко, Сан-Луїс-Потосі, Сантьяго-де-Керетаро,  
Гвадалахара, Мехіко, Ель Оро, Толука, Пуебла, Орісаба, Веракрус, 
Халапа, Пачука-де-Сото, Ґуанахуато, Леон, Аґуаскальєнтес,  
Сакатекас, Дуранго, Торреон, Сальтільйо, Лорето

Teatro Isabel (Tampico), Gran Teatro de la Paz (San Luis Potosí), 
Teatro de la República (Santiago de Querétaro), Gran Teatro 
Degollado (Guadalajara), Teatro Arbeu (México), Plaza de Toros «El 
Toreo» (México), Teatro Esperanza Iris (México), Gran Teatro Orbeo, 
Teatro Principal (Toluca), Plaza de Toros de Toluca (Toluca), Plaza 
de Toros de Puebla (Puebla), Teatro Cine Lux (Puebla), Teatro Llave 
(Orizaba), Teatro Variedades (Veracruz), Teatro Bartolome de Medina 
(Pachuca de Soto), Teatro Juares (Guanajuato), Gran Teatro Morelos 
(Aguascalientes), Gran Teatro Calderon (Zacatecas), Teatro Victoria 
(Durango), Teatro Princesa (Torreón), Gran Teatro Obrero (Saltillo), 
Teatro Independencia (Monterrey), Teatro Strand (Loreto)

El Informador, Restauracion, El Porvenis, El Mundo, El Universal, 
Excelsior, El Dictamen, El Democrata, El Poryenir, El Heraldo

Деякі концертні приміщення, де проходили 
виступи Українського Національного Хору  
в Мексиці: Teatro Arbeu (México),  
Teatro de la República (Santiago de Querétaro),  
Gran Teatro Calderon (Zacatecas).
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У Мексиці Український Національний Хор гастролює упро-
довж грудня 1922 року й січня 1923 року. Замість запланованих 
двох тижнів українці затримались тут на два місяці й висту-
пили у найкращих концертних залах 18 міст країни. Як писа-
ла про українське турне американська преса, лише у столиці 
пройшло понад 20 концертів, а усього в Мексиці – близько 50 
концертів. 
Гастролі відбуваються під патронатом уряду Мексики та за 
безпосередньої підтримки Міністра освіти Хосе Васконсело-
са (José Vasconcelos Calderón) та Міністра фінансів Адольфо де 
ля Уерта (Adolfo de la Huerta). На українських заходах присут-
ній Президент Республіки Альваро Обрегон (Álvaro Obregón 
Salido) з родиною. Після концерту він зізнається Кошицю: 
«Вперше в житті шкодую, що у мене немає другої руки (втра-
тив на війні – прим. авт.) і я не можу вам плескати». Після цьо-
го президент зазначає, що радо вислав би подібний хор «до 
ворогів Республіки, щоб зробити їх друзями Мексики». 
Урядовий бекграунд Олександра Кошиця, як колишнього 
очільника музичного відділу Міністерства освіти та мистецтв 
УНР, а не лише диригента, викликає інтерес з боку секретаря 
Міністерства фінансів Мексики. Урядовець запрошує україн-
ського диригента на прослуховування співаків майбутнього 
Оперного театру Мексики, ділиться планами міністерських 
заходів у галузі музичної політики, запрошує Кошиця до 
співпраці, на що Кошиць болісно реагує: «Заздрісно було ди-
витись, що інші вже мають те, що я тільки мріяв зробити в 
Україні… а маємо комунізм».

Продовжуючи свою мистецьку дипломатичну традицію 
включати до української програми виконання творів місце-
вих композиторів, Олександр Кошиць здійснює аранжуван-
ня мексиканського гімну, а також двох музичних хітів Мек-
сики  – «Perjura» та «Paloma Blanca» композитора Мігеля де  
Техади (Miguel Lerdo de Tejada). Завдяки цьому Міністр осві-
ти Мексики у листі до імпресаріо хору Макса Рабінова пише: 
«Інтерпретація, яку маестро Кошиць надав Мексиканським 
народним пісням, збільшили наше визнання в тисячу разів». 
Шанувальником українського мистецтва стає також видат-
ний мексиканський композитор Мануель Понче (Manuel 
María Ponce), котрий у своїй статті відзначає ритмічність 
«Щедрика» Миколи Леонтовича, а приїзд українського хору 
до Мексики характеризує, як колись і празька преса, за фор-
мулою Цезаря: «Vine, Cante y Vencí» («Прийшов, заспівав і пе-
реміг»). 
Ексклюзивним досвідом українських гастролерів стають ви-
ступи перед 30-тисячним натовпом на столичному стадіоні 
Plaza De Toros «El Toreo», де відбуваються бої кориди. «Здава-
лось, що співатиме не 40 людей, а 40 мух»,  – писав у своєму 
«Щоденнику» Кошиць.
Українське мистецтво та його інтерпретатор Олександр  
Кошиць стають брендовими явищами  – «це мистецтво май-
бутнього», «мистецтво вічності», «"Щедрик"  – вражає рит-
мом», «Алилуя!» В народі Кошиця називають «божественною 
лисиною», а мексиканські митці пропонують зареєструвати 
новий культурний термін – «Ля музіка Кошицина». 

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 214
Маршрут гастролей Українського Національного Хору в Мексиці, зображений на програмці  
українського концерту в Teatro de la Paz у м. Сан-Луїс-Потосі. 
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«Наближаємось до Мексіки і зразу відчувається різниця в під-
сонні. Показались гори, рівнина вкрита пальмами й кактуса-
ми. Переїхали кордон і зразу все змінилось. Люди смугляві, 
в широкополих гостроверхих брилях, одягнені (більшість) 
в біле і дуже подібні до наших селян. Хати без вікон, вкриті 
очеретом. Рівнина й пустиня... Де-не-де поля й городи, вкри-
ті зеленню й молодою кукурудзою. В долинах чудова зелень, 
а на верхах гола пустиня. Цивілізації після Америки не видно 
жодної і це нас приємно вражає: більше природи, від якої ми 
по закурених американських містах зовсім відвикли».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«Наближаємо до Мексіки –  
цивілізації після Америки  
не видно і це нас приємно  
вражає: більше природи»

«Театр – на три тисячі осіб. Багато золота...  
піссуари надзвичайної ширини»

Teatro de la Paz в м. Сан-Луїс-Потосі.

«Сьогодні, 14-го, їдемо до Сан-Люїс... Співали в театрі "Де ля 
Пан". Театр  – суто еспанський: в середині дуже гарний, на 
три поверхи, на яких три тисячі осіб. Багато золота, а кімнат 
для артистів немає. Зате виходки та піссуари надзвичайної 
ширини, наче стайні і відчинені прямо до коридору. Відчи-
няєш двері з ложі й бачиш, що робиться у виходкові. Долівка 
асфальтована. Публіки повно, але якоїсь не еспанської: хоч 
і музикальні дуже, але холодні, наче англійці. Прямо злість 
брала і не хотілось співати. До того ж я був дуже втомлений. 
Ледве скінчив концерт. По концерті прямо до потягу».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Å «Дивовижний концерт століття»: листівки із запрошенням на концерт Українсько-
го Національного Хору в Teatro de la Paz в м. Сан-Луїс-Потосі, 15 грудня 1922 року.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 209, 210

«Дивовижний концерт століття»
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Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 213, 158 
Афіші концертів Українського Національного Хору у Гвадалахарі 
(Gran Teatro Degollado, 17,18 грудня 1922 року) й Мехіко (Plaza de 
Toros «El Toreo», 1 січня 1923 року).

Окрім творів українських композиторів Український Націо-
нальний Хор виконував на мексиканських концертах іноземні 
пісні, зокрема, каталонську колядку Луїса Міллета (Lluís Millet) 
«El Cant dels Aucells», а також щойно вивчені спеціально для 

мексиканської публіки хіти місцевого композитора Мігеля де 
Техади (Miguel Lerdo de Tejada) «Perjura» та «Paloma Blanca»  
в аранжуванні Олександра Кошиця.
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«Хор їде експресом до Мехіко-Сіті. Концерт на акустичному 
стадіоні, де може вміститись більше 40 тисяч слухачів. У ва-
гоні два індіанина наспівують собі "під ніс" якусь пристрас-
ну мелодію: в ній щось запекле, щось невідклично рішуче… 
Кошиць прислухається, вийняв нотес і починає мелодію 
записувати. Просить повторити ще раз. Нотує, усміхається 
радісно і знов нотує. Кличе Тучапського. Співану в унісон ме-
лодію розкладає на голоси. До Мехіко – півтори години їзди. 
Тільки! Кошиць її гармонізує. Каже Тучапському вторувати. 
Кличуть співаків, що тут у вагоні, що ближче. Композитор 
творить публічно, на очах у всіх, з участю своєї Капели. Хтось 
записує слова. Видобувають з валізок нотний папір. Роблять 
це, хитаючись від руху,  – потяг їде із швидкістю 90 кіломе-
трів на годину. Тут же проба. 

Кошиць стоїть на лавці, співаки вздовж проходу коридора. 
Співають. Індіани – потрясені. Це – "Перхура", їхній гімн. Це 
гімн, в якому дві змішані крові  – завойовників-конкістадо-
рів і тубільців-індіан – клянуться віддати все за свій край.
Потяг уже під Мехіко. Ще кілька хвилин. Переписують ноти, 
під ними вписують слова і одночасно вчаться їх вимовляти. 
Помагають пасажири-іспанці.
І ось – стадіон, колосальний стадіон. Пірамідою згруповуєть-
ся хор на спеціально збудованій ефектовній естраді, а перед 
нею на окремому подіумі, в деякому віддаленні, чародій Ко-
шиць. Страшне напруження. Чи вийде? Чи вдасться? Це ж  
абсолютний експромт!

І раптом внуки Кортеца і Монтезуми стовпіють. Це ж їхній 
гімн, неофіційний гімн – гімн, зроджений кров’ю, і в крові. 
Гімн, у якому сплелось заперечення: голос крові переможця 
і переможеного. Кожний метис, кожен креол тут співає, але 
чи так? Ні! Геніальна інтуїція великого українського дири-
гента-композитора видобула з цієї пісні всі нюанси пережи-
вань людини цього дивного краю – синтезу її несинтезованої 
душі, яка ніколи не знайде спокою, бо в ній борються дві во-
рожі стихії, дві крові!

З кожною строфою пісня ставала пристраснішою, гарячі-
шою, грізнішою. І ось мексиканська буря захоплення – буря 
сп’янілих душ розшаліла на стадіоні! Люди скакали з кам’я-
них ступенів амфітеатру через плечі й голови передніх су-
сідів, проривали кордони шнурів і поліції і бігли тисячами 
ареною до естради-трибуни. Тисячі квітів, рукавички, шалі, 
гроші летіли в чорно-білу піраміду дивних чужинців, що так 
збентежили серця цих бронзових людей… А він, чужий вер-
ховний жрець-побідник, стояв, насичений подивом-покло-
нінням, як статуя елладського музагета.

Довелось співати "Перхуру" тричі, п’ять, шість разів, а юрба 
шаліла в перманентному трансі захоплення.
Після концерту Кошиця понесли на руках. А завтра – завтра 
46 тисяч мексиканців прийдуть на стадіон знову, щоб заси-
пати дощем квітів і нести на раменах Генія борисфенських 
прерій, музагета Степової Еллади.
Це був рекорд світового успіху! Успіху людини, що гармоній-
ними тонами живих голосів вміла висловити те, чого словом 
не висловиш: таємниці людського буття і Небом даних наро-
дам призначень».

Зі спогадів  
Головноуправляючого мистецтв та  

національної культури УНР  
Павла Зайцева

«Міністр культури» УНР  
Павло Зайцев:  
«Це був рекорд  
світового успіху!»

«Кошиць стоїть на лавці,  
співаки вздовж проходу коридора. Співають.  
Індіани – потрясені. Це – "Перхура", їхній гімн»

І ось  – стадіон, колосальний стадіон. Пірамідою згруповується хор на спеціально збудованій ефектовній  
естраді, а перед нею на окремому подіумі, в деякому віддаленні, чародій Кошиць. Страшне напруження.  
Чи вийде? Чи вдасться? Це ж абсолютний експромт!
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Вирізка з журналу «Cine-Mundial» із зображенням Українського Національного Хору 
та бою биків на стадіоні El Toreo.

«Національний гімн  
у виконанні Українців 
учора на Toreo  
схвилював натовп 
присутньої публіки»

Підзаголовок до статті про 
виступ українського хору 
на стадіоні El Toreo перед  
32-тисячною аудиторією в 
газеті «Excelsior», 25 грудня 
1922 року.

Å ЦДАВО України.  
Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 21
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Президент Альваро Обрегон: 
«Перший раз в житті я шкодую, 
що у мене немає другої руки  
і я не можу вам плескати... 
був би щасливим, коли б міг 
післати до ворогів Республіки 
такий хор, щоб зробити їх  
друзями Мексіки»

Оголошення дебютного концерту Українського Національного 
Хору в Teatro Arbeu 20 грудня 1922 року сповіщають: «Безпре-
цедентна мистецька подія в Мексиці. Український Національ-
ний Хор. Найвищий прояв унікального і справжнього музичного  
мистецтва, коли-небудь зарєстрованого в Мексиці».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 55, 33

«Пишу під свіжим враженням 
концерту. Сьогодні наш цілкови-
тий тріумф. На концерт приїхав 
президент республіки Обрегон 
з родиною. Я був зовсім хворий, 
хор наполовину похрип (особливо 
октавісти), але співали дуже до-
бре. Після "Сну" публіка піднесла 
крик. Але, коли заспівали "Пальома 
блянка", – я думав, що земля трісне 
й провалиться. Публіка так крича-
ла, що я не міг нічого зрозуміти, 
тільки бачив, як махали руками, 
капелюхами, афішами і хто чим міг. Хористи оповідали, що 
як проспівали ми цю пісню, якийсь чоловік в партері вдарив 
шапкою об підлогу, вискочив на стілець, підняв руки вгору  
і почав кричати, як божевільний. Також кричали і всі слухачі 
в залі. В перерві мене попросили до президента, який хотів 
мене бачити. Він дякував мені й сказав: "Перший раз в житті 
я шкодую, що у мене немає другої руки (він її втратив на вій-
ні) і я не можу вам плескати". Далі сказав, що він був би ща-
сливим, коли б міг післати до ворогів Республіки такий хор, 
щоб зробити їх друзями Мексіки. Ці слова зараз же по радіо 
були передані по всій Америці».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Мексиканський Teatro Arbeu, в якому проходили концерти Українського  
Національного Хору.

«Український Національний Хор – найвищий прояв 
музичного мистецтва, коли-небудь зареєстрованого 
в Мексиці»
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«Увечорі був мій бенефіс. Тут заховався старий звичай  
еспанських акторів: присвячувати свій бенефіс якій небудь 
видатній персоні міста. Співали добре і збір та успіх були 
прекрасні. "Перхура", яку ми співали перший раз, пройшла 
добре. Публіка казилась і прийшлось знову витягати на сце-
ну композитора Техаду. Крім цілого моря квітів я ще одержав 
і подарунки: від міністерства освіти  – золотий жетон, від 
міністра фінансів Де-ля-Хуера срібний портсигар, від ди-
ректора консерваторії  – золотий жетон, від дирекції театру 
"Есперанца" – чудовий золотий годинник, від композитора 
Техада – диригентський батон і від Рабінова – золотий порт-
сигар. Рабінов фантазує, що мені дадуть якусь золоту медалю, 
чим додає мені богато смішного матеріалу для щоденника».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Газетне оголошення бенефісу Олександра Кошиця, що відбувся 
29 грудня 1922 року в Teatro Esperanza Iris. Серед запрошених: 
Президент Альваро Обрегон, Міністр фінансів Адольфо де ля  

Уерта, Міністр освіти й мистецтв Хосе Васконселос, директор Кон-
серваторії Хуліан Каррільо, композитор Мігель де Техада та інші. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 104

Олександр Кошиць та видатні мексиканські композитори Мануель Понче (Manuel 
María Ponce) та Мігель де Техада (Miguel Lerdo de Tejada).

Олександр Кошиць під час свого бенефісу в Teatro Esperanza Iris, 29 грудня 1922 року. 
Фото надано «Музеєм однієї вулиці».

Фрагмент статті композитора Мануеля Понче (Manuel María 
Ponce) про українців у виданні «El Universal», 22 грудня 1922 року. 

Мануель Понче: «Український хор може сказати,  
перефразуючи знамениту фразу Цезаря:  
Прийшов, Заспівав і Переміг»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 65 Ç

Олександр Кошиць:  
«Учора був мій бенефіс. Крім цілого моря квітів  
одержав і подарунки: від міністерства освіти – золотий 
жетон, від міністра фінансів – срібний портсигар»
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Лист Президента Мексики Альваро Обрегона (Álvaro Obregón 
Salido) до Олександра Кошиця, 30 грудня 1922 року:
 
«Шановний пане, 
З великою радістю відповідаю на Ваш учорашній лист, в якому Ви 
запрошуєте мене взяти участь у Бенефісі, що відбудеться в театрі 
Esperanza Iris. 
Заразом мені дуже шкода, що я не зможу прийняти Ваше запро-
шення з огляду на державні справи, які маю тієї самої години, що 
відбудеться Ваш бенефіс. 
Щиро бажаю Вам успіхів і шлю сердечний привіт, 
Завжди Ваш».

Президент Альваро Обрегон:  
«Мої найкращі побажання  
Вашому успіху»

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 40. Арк. 8

Міністр освіти й мистецтв Мексики Хосе Васконселос (José 
Vasconcelos Calderón) в листі до імпресаріо Макса Рабінова ви-
словлює подяку за організацію гастролей Українського Націо-
нального Хору в Мексиці, 14 лютого 1923 року:
«Мексика перед Вами в боргу за те, що Ви привезли нам організа-
цію, знану як Український Національний Хор. Ніколи до цієї пори 
ми не чули чого-небудь так досконалого в цьому роді. 
Майстерність виконання української національні пісні вища 
будь-яких схвалень. Але з яким подивом і захопленням сприй-
мала Мексика той факт, що українці знають мексиканські пісні і 
співають по-іспанськи з особливою власною солодкістю. Стиліза-
ція та інтерпретація, яку маестро Кошиць надав мексиканським 
народним пісням, збільшили нашу повагу до власних шедеврів в 
тисячу разів. Мексиканський народ ніколи не забуде своїх славет-
них друзів і буде чекати їхнього наступного візиту. Якщо маестро  
Кошиць готовий витратити кілька місяців, щоб удосконалити 
вміння наших хорів і, можливо, організувати хоровий ансамбль з 
нашими виконавцями, то секретаріат мого офісу із задоволенням 
підтримає таку інціативу. Користуюся цією можливістю, аби пов-
торити своє найщиріше захоплення і повагу».

Міністр освіти  
Хосе Васконселос:  
«Мексика перед Вами в боргу 
за те, що Ви привезли нам  
організацію, знану як  
Український Національний 
Хор»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 11
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Лист Олександру Кошицю від директора музичної інституції De La 
Escuela N. de Música y Arte Teatral, 3 січня 1923 року:
 
«Вельмишановний Маестро. 
Хочу Вам висловити подяку за те, що Ви люб’язно прислали нам два 
українських твори, які будуть вивчені нашим квартетом, записані 
мною і присвячені Вам. 
Також прошу Вас прийняти мою найглибшу подяку за надану честь. 
З цієї нагоди відправляю Вам медаль посильним. Мої вітання від  
6 числа. Схиляюсь перед Вашим талантом,
Завжди Ваш слуга і друг».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 40. Арк. 17 Æ

Олександр Кошиць згадує про свою співпрацю з Міністерством 
фінансів Мексики: 
«Перед нашим виїздом із Мексіко-Ситі секретар Міністер-
ства Фінансів захотів мене познайомити із заходами уряду 
щодо музики, коли довідався, що я був в Україні Головою 
Музичного Відділу при Міністерстві Освіти. Виявилось, що 
вони вже перевели в життя те, про що я подавав проєкт в 
Музичний Відділ: вони збирають по всій Мексіці музичні та-
ланти й виховують їх на державний кошт: одягають, дають 
помешкання й навчають. Поки що відкрили тільки оперову 
студію, бо мають в увазі державну оперу тільки з мексікан-
ськими співаками. Оперовий театр із карарського мармуру, 
що коштує 30 мільйонів пез (15 мільйонів долярів), тепер за-
кінчують. Зібрано коло сотні співаків. Я прослухав щось коло 
20 співаків. Між ними є чудові тенори, баритони і прегарні 
сопрани. Так заздрісно було дивитись, що інші вже мають те, 
що я тільки мріяв зробити в Україні». 

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«Відправляю Вам медаль  
посильним»

Ç Підпис Міністра фінансів Мексики Adolfo dela Huerta у Пам’ятній книжці  
Української Республіканської Капели. Прага, 1919–1923. Т-А 002558. Національна  
бібліотека Чеської Республіки – Слов’янська бібліотека, Прага.
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«Український хор справляє враження мистецтва 
майбутнього»

«Сьогодні увечері Teatro Isabel перетворився на храм музики, 
в якому сорок голосів чудового тембру з найбільшим артистич-
ним смаком та майстерністю змусили нас зрозуміти, наскільки 
захоплюючим є вокал... Автор цих рядків чув в Європі славет-
ний хор Кляве, що складається з тисячі голосів – хор, що викли-
кав здивування у Парижі та інших столицях світу. Безсмертна 
майстерність маестро Кляве викарбувана в чудовому пам’ят-
нику, поставленому на його честь в одному з парків Барсело-
ни. Тож Український Хор є рівноцінний хору Кляве, хоч і менш 
чисельний. Він справляє враження мистецтва майбутнього, що 
не вкладається в звичні нам термінологію й техніку... Україн-
ський хор розбудив емоції публіки. Висловимо йому щиру по-
дяку і палкий подив».

Avernino, «El Mundo», 13 грудня 1922 року

«“Щедрик” вражає своїм незвичним та цікавим 
ритмом»

«Кожен твір з програми Українського Хору був успіхом. Піс-
ля прем’єрної пісні “Почаївська Божа Матір”, в кінці якої баси 
показали дивовижний тембр, вибухнули перші овації. Наша 
публіка, котрій властивий мистецький інстинкт, одразу ж 
збагнула, що перед нею хор незвичний, а керує ним винят-
ковий диригент. Оплески й овації повторювались без кінця. 
“Щедрик” вражає своїм незвичним та цікавим ритмом, “Ко-
лискова” – пісня з чудовими ефектами закритого звуку, від якої 
бринить свіжістю; “Коза” та “Опеньки” сповнені сили та оригі-
нальної віртуозності  – усі ці твори надзвичайно захоплювали 
публіку... Український Національний Хор здобув перемогу 
під час свого першого концерту, після чого пройшли наступні, 
не менш гучні. Український хор може сказати, перефразуючи  
знамениту фразу Цезаря: прийшов, заспівав і переміг!”»

Manuel Em. Ponce, «El Universal», 22 грудня 1922 року

«Співаю “Алилуя!” мистецтву вічності»

«Співаю “Алилуя!” Співаю славу, панове читачі, божественному 
мистецтву, мистецтву потужному, мистецтву вічності. Щойно я 
чув Український Хор і серце моє сповнене втіхою, душа – зди-
вуванням, слух – гомоном лісів та весняних дощів, симфонією 
легендарного краю, голосами дівчат, що кохають, та жалібним 
плачем матерів, кобзарським співом. Приношу вам, панове 
читачі, добру різдвяну новину  – ходімо й ми, осяяні світлом, 
безмежною дорогою разом з цим колективом жінок та чолові-
ків... та співаймо їм в екстазі “Алилуя!” Надзвичайна солодкість 
та багатство акордів – не так як в оркестрі чи органі, а значно 
потужніша – адже ці голоси мають душу, уяву і чуття!.. чуття!..»

«Restauracion», 19 грудня 1922 року

«Могутність найвищого мистецтва поєднується  
з небесним виконанням!»

«Коли я йшов на сьогоднішній концерт, то настрій мав песимі-
стичний. Мені вже доводилось чути хори світової слави, примі-
ром, хор Секстинської Капели, Пречистої Діви в Лорето, Італії, 
чи в Лурді, Франції. І здавалось, що вже нічого досконалішого 
неможливо почути. Проте вже з першого твору програми я з 
великим задоволенням переконався, що стою перед чимось 
чарівним і просто надзвичайним. Не перебільшую, коли так 
кажу  – це все чиста правда. Неможливо уявити собі було, що 
людські голоси здатні виразити таке досконале враження ор-
кестру, бездоганного оркестру. Я чув скрипки, віолончелі, кон-
трабаси, які звучали чисто й чітко, що здатен виконати лиш Па-
ганіні... Унікальність цього хору в порівнянні з вищезгаданими 
полягає в тому, що перші дають враження монотонне, а Укра-
їнський Хор своєю різнобарвністю та національним колоритом 
дає перфектну візію свого мистецтва. Четвертий номер першої 
частини програми концерту викликав шквал аплодисментів. 
Це – "Ой там за горою" Стеценка. Я ще ніколи не бачив доско-
налішого музичного малюнку – заплющивши очі, одразу видно 
вкриту снігом гору. Пісня закінчується глибинним басом, якого 
я ще в житті не чув... Другий номер програми чудовий і над-
звичайний  – говорю про "Колискову" (солістка О. Дмитрієва) 
Барвінського в обробці Кошиця. В ньому голосові інструменти 
виявили моменти просто неймовірні, піанісіма чіткості неви-
мовної! Відчуваю, що для опису пережитого враження треба 
знайти нові і невідомі ще терміни... Могутність найвищого 
мистецтва поєднується з небесним виконанням!»

Rigoletto, «El Heraldo», 22 грудня 1923 року

Ç Деякі відгуки мексиканської преси на концерти Українського Національного Хору. ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73

«Гармонія, ритм та екстаз – це те, що змусив нас 
пережити Український Хор»

«Можна багато говорити пишних фраз, аби змалювати чуде-
са Українського Хору, але збагнути його можна лиш в тиші.  
Я здогадуюсь, що в цю ж хвилину, поки я пишу, багато сер-
дець перебувають під чарами цих «інструментальних голосів».  
І думаю, те саме відчувають тисячі людей, що були сьогодні уве-
чері на концерті в Teatro Variedades. Адже "Колискова", котру 
заспівав нам Український Хор, сприятиме нашому цілковитому 
перевтіленню... Гармонія, ритм та екстаз – це те, що змусив нас 
пережити Український Хор».

«El Dictament» (Веракрус), 11 січня 1923 року
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«Мексиканський уряд  
витратив великі гроші на рекламу»

«Український Національний Хор повернувся з Мексики до США. 
Ентузіазм мексиканців був безмежним. Всі концерти подорожі 
пройшли під опікою Міністра освіти Хосе Васконселоса та Міні-
стра фінансів Адольфо де ля Уерта. Мексиканський уряд витратив 
великі гроші на рекламу, аби мексиканський народ зміг насоло-
дитись цією культурною інституцією і скористатись її культурними 
надбаннями. В історичному Національному палаці, розташовано-
му в місці резиденції Ацтекського монарха Мантезуми, на честь 
хору було влаштовано бенкет. Там були присутні почесні персони, 
включаючи Президента Альваро Обрегона, Міністра освіти Хосе 
Васконселоса, Міністра фінансів Адольфо де ля Уерта, двох ви-
датних мексиканських музикантів  – сеньйора Понче і сенйьора 
Техаду. Окрім того, відбулось урочисте прийняття в чудових садах 
старої мальовничої місії Сан-Анджеліно, де члени хору були пред-
ставлені найбільш поважним громадянам Мексики».

«Musical Courier» (New York), 1 березня 1923 року

Ода Слободська, солістка Українського Національного Хору  
у баченні видання «El Mundo», грудень 1922 року.

Світлина імпресаріо Українського Національного Хору Макса  
Рабінова з дружиною, солісткою хору Одою Слободською та Олек-
сандром Кошицем у мексиканській газеті «Excelsior».

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 61Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 28

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 312 зв. 
З мексиканської брошури Українського Національного Хору.



АРГЕНТИНА:

«У кожній пісні вібрує українська душа»

«Їхній успіх зростає в надзвичайний спосіб… Репертуар хору 
найрізноманітніший. Але що найцікавіше – у кожній пісні вібрує 
українська національна душа: часом тужлива, часом войовни-
ча, часом весела. Хор Кошиця може без вагань постати перед 
оцінкою найбільш суворих аудиторій, адже він володіє усіма по-
трібними кваліфікаціями, що гарантують успіх. Тому вони й кро-
кують від тріумфу до тріумфу, демонструючи чисте мистецтво, 
дійсно прекрасне та чарівне»

«La Patria degli Italiani», 11 червня 1923 року

2 ЧЕРВНЯ – 27 ЛИПНЯ; 3 СЕРПНЯ – 2 ВЕРЕСНЯ 1923 РОКУ: 

ПОНАД 80 КОНЦЕРТІВ: 
  

ПОНАД 100 ПУБЛІКАЦІЙ:

Буенос-Айрес, Росаріо, Кордова, Ла-Плата, Баїя-Бланка

Teatro Coliseo, Teatro San Martin, Teatro Avenida (Buenos Aires), 
Teatro La Opera (Rosario), Teatro Rivera Indarte (Córdoba), Teatro 
Argentino (La Plata), Teatro Municipal (Bahía Blanca)

La Republica, La Fronda, La Razon, Ultima Hora, El Diario, La Union,  
La Accion, El Diario Espanol, Diario del Plata, Libre Palabra, La Prensa, 
La Montana, La Nacion, The Standard, El Telegrafo, Giornale D`Italia, 
La Nacion, Le Courrier de la Plata, La Patria degli Italiani, La Epoca

Деякі з концертних приміщень, де проходили виступи Українського Національного Хору в Аргентині:  
Teatro Coliseo, Teatro Avenida (Buenos Aires), Teatro La Opera (Rosario).
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До Аргентини Український Національний Хор прибуває  
у червні 1923 року після чергових гастролей в США. Майже 
місяць океаном до Південної Америки на пароплаві «Васса-
рія» – і капітан судна «відчув у себе в грудях українське сер-
це». Бо дорогою  – репетиції, приготування, концерти для 
пасажирів і український борщ для команди корабля. По до-
розі Олександр Кошиць надиктовує хористам спогади – про 
дитинство, рідний Київ, композитора Миколу Лисенка...
Океан і тропіки зачаровують Олександра Кошиця: «Кольор 
води ступнево мінявся  – то зелений, то синій; у день можна 
було бачити зграї летючих рибок, зеленкуватих, або синіх, 
наче наші скрекотухи (бабки), або білих, наче голуби». 
До Буенос-Айреса прибули 2 червня 1923 року, і наступного 
дня дали прем’єрний концерт в Teatro Coliseo. «Почаївська 
Божа Матір» Миколи Леонтовича відкриває український  
репертуар, далі звучать обробки Олександра Кошиця, Василя 
Ступницького, Кирила Стеценка й Миколи Лисенка. 
Газета «La Argentina» пише: «Ми відкрили справжні націо-
нальні барви їхнього краю, створені славетними майстра-
ми України». Українські презентації у самому лише Буенос- 
Айресі тривають поспіль більше місяця  – 32 концерти у сто-
личному Teatro Coliseo посилюють позиції та пізнаваність 
української культури за океаном: «Це правдивий феномен 
мистецтва!», «Які тембральні барви! Які модуляції!», «У кож-
ній пісні вібрує українська національна душа: часом тужлива, 
часом войовнича, часом весела».

4 липня 1923 року Український Національний Хор бере участь 
у почесному концерті з нагоди Дня незалежності США, що 
проходить у Буенос-Айресі за участі американського гене-
рального консула і місцевої влади. Одразу після виконання 
національних гімнів Аргентини (Himno Nacional Argentino)  
й США (The Star Sprangled Banner) звучить «Щедрик» Миколи 
Леонтовича. 9 липня 1923 року  – День незалежності Арген-
тини. З цієї нагоди українці дають гала-концерт в Teatro La 
Opera (м. Росаріо) – захід під патронатом місцевої адміністра-
ції та дипломатичного корпусу (Asistencia de las Autoridades  
y Cuerpo Diplomatico). 
Спеціальний концерт на честь хористів й «дона Кошиця» уря-
джує в столичному Teatro Avenida місцеве співоче товариство 
Orfeó Català de Buenos Aires  – українцям підноситься перга-
мент з підписами почесних представників музичної культури 
Аргентини.
Упродовж липня-серпня 1923 року – гастролі у провінції: Роса-
ріо, Кордові, Ла-Платі, Баїя-Бланці. Тріумф у Teatro Argentino 
Ла-Плати Олександр Кошиць фіксує у «Щоденнику»: «Вітан-
ня були такі, що пригадували Мексіку… Хор вже скинув одяги, 
тоді мусів вивести на сцену басів, бо публіка не розходилась, 
а стояла й вила: "Бахо, бахо!" Закінчили концерти з великим 
тріюмфом і повним матеріальним успіхом». 
Після завершальних концертів у Teatro Municipal дирекція 
Associacion Cultural de Bahia Blanca пише на прощання до 
Олександра Кошиця: «Місто Баїя-Бланка зберігає найтепліші 
спогади про ваш візит».

Ç Світлина з приватного архіву Лю Пархоменко.Український Національний Хор біля Teatro Coliseo у Буенос-Айресі, 
в якому упродовж червня-вересня 1923 року українці дали понад 
30 концертів.
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Афіші концертів Українського Національного Хору в різних 
містах Аргентини: Буенос-Айресі (Teatro San Martin, Teatro 
Avenida), Кордові (Teatro Rivera Indarte), Ла-Платі (Teatro 
Argentino). 
Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 124, 134, 143, 156

Афіша та репертуар прем’єрного концерту Українського На-
ціонального Хору в Аргентині, що відбувся 3 червня 1923 року  
в Буенос-Айресі в Teatro Coliseo.
Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 97

Олександр Кошиць: 
«Театр "Колізео" гарний, дали ми тут 32 концерти, 
приходилось співати по 5 концертів підряд»
«Театр "Колізео" гарний, з доброю акустикою. Дали ми тут 
32 концерти. Було так, що приходилось співати по 5 кон-
цертів підряд. Слава Богу, все якось йшло так, що на голо-
сах це не відбивалось і навіть я не стомлювався. Успіх був 
надзвичайний і публіки було щораз більше. Але розподіл 
часу був преглупий: концерт вечірній починається о 9-ій 
тридцять веч., закінчується о 12-ій тридцять. Лягаєш спа-
ти о 3–4-ій ранку. О годині 11-ій встаєш і треба йти на спі-
ванку (ми повинні були вчити аргентинські пісні). Обід о 
1-ій год., спиш до 7-ої години. Знову обідаєш і о 9-ій ідеш 
на концерт. Сонця я майже не бачив. Саме місто дуже  
багате й гарне, на зразок Парижу».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця
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«Кошиць – дійсно геніальний диригент!»

«Український Хор – це правдивий феномен мистецтва, що ди-
вує, тішить, глибоко зворушує і відкриває нам очі на незнані 
досі можливості людського голосу. 
40 осіб з’єднали свої голоси, наслідуючи чудові інструменти 
точністю і чистотою. Є багато містичного і релігійного в їхніх 
кантах. З надзвичайною артистичною щирістю керує хором 
диригент Олександр Кошиць. Його жестикуляція красномов-
но змальовує кожну музичну фразу та гіпнотизує співаків. Які 
тембральні барви! Які модуляції здобуває він зі сполучення го-
лосів! Кошиць – дійсно геніальний диригент!
Публіка приймала гучними оваціями чудові пісні хору, багато з 
яких викликались на біс, особливо композиції самого маестро 
Кошиця. В кінці програми вимоги публіки на біс були такі на-
полегливі, що хор мусив виконати на вимогу публіки ще одну 
мексиканську пісню, що викликала великі оплески».

«Ultima Hora», 4 червня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 314

«Ми відкрили національні барви,  
створені славетними майстрами України»

«Після тріумфальних гастролей ключовими країнами та осе-
редками музичної культури Європи з’явився перед чисельною 
та найдобірнішою публікою нашої столиці в Teatro Coliseo 
Український Національний Хор. Ми відкрили справжні наці-
ональні барви їхнього краю, створені славетними сучасними 
майстрами України. Ми почули "Колискову" Барвінського, 
"Ченчик" та "Була вдовойка" Кошиця, "Ой рано" Ступницько-
го, "Опеньки" Лисенка. Ця чудова програма була виконана в 
надзвичайно довершений спосіб, на який лише здатен геній 
артиста. Численна публіка, що зібралася в театрі, віддала спра-
ведливу шану хорові України, обдаровуючи співаків щирими 
оваціями, що вкотре підкреслювало артистичну вартість хору».

«La Argentina», 6 червня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 314

«В кожній пісні вібрує  
українська національна душа»

«Їхній успіх зростає в надзвичайний спосіб… Український Націо- 
нальний Хор складається з 40 осіб, вбраних в характерні націо- 
нальні строї. Цей досконалий колектив дійсно заслуговує на 
подив. Він, безумовно, постійно вдосконалюється і навчаєть-
ся, інакше не зміг би охопити такі різножанрові твори і викли-
кати таке захоплення та ентузіазм слухачів. Справжнє захо-
плення викликає маестро Кошиць  – людина гострого розуму, 
котрий провадить свій хор компетентно і з палкою любов’ю.  
В кожному виконанні варто підкреслити математичну точність. 
Між усіма творами звертає на себе увагу "Колискова"  – в цій 
оригінальній пісні жіноче соло відтворює делікатну й жалібну 
народну мелодію, а хор в цей час з закритими губами веде ці-
каву поліфонічну роботу. Репертуар хору найрізноманітніший. 
Але що найцікавіше – це те, що в кожній пісні вібрує українська 
національна душа: часом тужлива, часом войовнича, часом 
весела. Хор Кошиця може без вагань постати перед оцінкою 
найбільш суворих аудиторій, адже він володіє усіма потрібни-
ми кваліфікаціями, що гарантують успіх. Тому-то й хор, і співа-
ки крокують від тріумфу до тріумфу, постійно збільшуючи свої 
успіхи  – і не вульгарними співами, а демонстрацією чистого 
мистецтва, дійсно прекрасного та чарівного».

«La Patria degli Italiani», 11 червня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 316

«Це служба в храмі, де Бог є мистецтвом,  
а святе почуття, що вас опановує – гармонія»

«Враження, що лишив по собі Український Хор, є одним із 
тих, що не забувається швидко, а то й не забувається ніколи. 
Скільки б не шукати йому рівних – не знайдете. Це справжній 
симфонічний оркестр, сформований з людських голосів. Вра-
ження від хору – ніби від грандіозної церемонії. Це справді бо-
жественна служба в храмі, де Бог є мистецтвом, а святе почут-
тя, що вас опановує – гармонія. В чому ж полягає секрет цього 
відчуття? В техніці хору, а найбільше – в оркестровій суті хору».

«Yiddeshe Velt», червень 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 30

Ç Світлина українських співаків у часописі «Ultima Hora» від 8 червня 
1923 року: «шестеро солісток і чотири чоловічі голоси – непереверше-
ний низький бас (профундо), тенор, другий бас і баритон». 

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 28



264 К УЛЬТ УРНА ДИПЛОМАТІЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ: місія капели Олександра Кошиця

Лист на ім’я Олександра Кошиця від музичної інституції  
Буенос-Айреса «Orfeó Català», 1 липня 1923 року:
«Інститут музичної культури "Orfeó Català de Buenos Aires", подіб-
ний до того, яким ви так гідно керуєте, з ціллю засвідчити своє за-
хоплення високохудожньою роботою, виконаною під час вашого 
концертного сезону, вирішив Вам вручити подячну грамоту, під-
писану усіма хористами, яка є водночас нагадуванням про Ваше 
перебування у столиці, Буенос-Айресі. З цієї метою ми цікавимось 
датою й часом, коли ми могли б Вам цю подячну грамоту вручити».

«"Orfeó Català de Buenos Aires" 
вирішив Вам вручити подячну 
грамоту»

Лист на ім’я диригента Олександра Кошиця від культурної асо-
ціації міста Баїя-Бланка Associacion Cultural de Bahia Blanca,  
22 серпня 1923 року: 

«З найбільшою повагою,
На підтвердження захоплення Вашим люб’язним візитом до нас 
ми хотіли б повідомити, що щойно дізнавшись про прибуття 
Українського Хору до Буенос Айресу, ми ініціювали Ваш візит до 
Баїя-Бланки в межах культурного обміну, проте, як зазначалося в 
листуванні, візит так і не відбувся з незалежних від нас обставин.
Тим самим ми хотіли б висловити Вам наше захоплення гранді-
озною роботою, виконаною Вами як керівником Хору, візит якого 
увінчався блискучим успіхом, і передати наші найгарячіші вітання 
і побажання втілення в життя Ваших ідеалів. 
Ми хотіли б, аби великі сопрано на кшталт Мар’яни Черкаської, 
Ніни Кошиць, пана Григорія Тучапського, і кожен із учасників хору 
мали певність, що місто Баїя-Бланка зберігає найтепліші спогади 
про ваш візит».

«Bahia Blanca зберігає найтепліший спогад  
про ваш візит»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 40. Арк. 15 Æ

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 40. Арк. 11

«На одному з концертів вітало нас тутешнє т-во "Орфео Ка-
таля", піднесли нам великий пергамент із своїми підписами. 
Сьогодні (24 липня 1923 року – прим. авт.) робили нам у себе 
концерт і вечірку. Було сердечно, гарно».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця
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Ç Українська Республіканська Капела в Буенос-Айресі, червень 1923 року.  
Фото з приватного архіву Лю Пархоменко.

Портрет диригента «Алехандро» (Alejandro) Кошиця в аргентин-
ській пресі з підписом: 
«Публіка, що була на концерті в Coliseo, дивувалась цьому мае-
строві й відкрила нові горизонти чистого мистецтва співу  – най-
кращого інструменту для представлення вібрацій народної душі. 
Кошиць тримає у своїй керівній владі вирішальний вплив на своїх 
співаків. Простий жест і точний порух цілком достатній, аби під-
леглі слухняно слідували його керівництву. Це викликає такі силь-
ні емоції серед аудиторії, що легко не забуваються».

Портрет в аргентинській пресі співачки Ніни Кошиць, котра ви-
ступала разом з Українським Національним Хором з презента-
цією творів російських композиторів. Двоюрідна племінниця 
Олександра Кошиця, уродженка села Кирилівка на Черкащині, 
позиціонується в проекті Макса Рабінова як російська співачка з 
Московської Опери. Ніна Кошиць з успіхом виступала на сценах 
Нью-Йорка, Парижа, Брюсселя, Амстердама, Стокгольма, пра-
цювала як солістка Чиказької опери (1921–1924), оперного театру  
в Лос-Анджелесі (1930-ті).

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 298 Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 327



УРУГВАЙ:

«Ми вбачаємо в концертах українського хору 
те, що сприятиме піднесенню нашої власної 
музичної культури»

28 ЛИПНЯ – 1 СЕРПНЯ; 5 – 9 ВЕРЕСНЯ 1923 РОКУ: 

ПОНАД 10 КОНЦЕРТІВ:

ПОНАД 15 ПУБЛІКАЦІЙ:

Монтевідео 

Teatro Artigas

El Bien Publico, El Sol, El Diario, El Pais, El Plata, La Tribuna Popular

Teatro Artigas: концертна зала Монтевідео, де проходили виступи  
Українського Національного Хору.

«Український хор несе у своїх піснях образ душі народу. І в цьо-
му криється його неповторність та чарівність, що так розчулюють 
нас... Однак, якою б сильною та глибокою не була його виразність, 
не менш виразними вони є й тоді, коли відтворюють душу інших 
народів, емоційний скарб та чарівність інших фольклорних тра-
дицій... Ми вбачаємо в концертах українського хору те, що спри-
ятиме піднесенню нашої власної музичної культури»

«El bien publico», 29 липня 1923 року 
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До столиці Уругваю Монтевідео Український Національний 
Хор прибуває 28 липня 1923 року й одразу ж дає свій прем’єр-
ний концерт у Teatro Artigas. Із зали лунають вигуки публіки: 
«Mejores in mundo!» («Найкращі в світі!»), співаків виклика-
ють на біс сім разів поспіль. Уругвайська преса пише після 
української прем’єри: «Немає сумніву, що український хор 
поставив нас перед мистецтвом найбільш високим та най-
більш оригінальним», «Маестро Кошиць досягнув абсолют-
но нового, оригінального мистецтва зі своїм колективом  
співаків». 
Представлена в Монтевідео музична культура України ви-
кликає не лише захоплення, але й практичний інтерес: «Ми 
вбачаємо в концертах українського хору те, що сприятиме 
піднесенню нашої власної музичної культури», – відзначають 
музичні критики. Відгомін політики культурної дипломатії 
УНР і настанов Симона Петлюри («українська пісня  – своя, 
незалежна, самостійна, є частиною незалежної України») 
впізнаються у виразних відгуках на кшталт: «Український хор 
несе у своїх піснях образ душі народу».
Українські прем’єри проходять при заповнених залах за при-
сутності політичного бомонду країни. Концерти відвідує 
Президент Республіки Хосе Серрато (José Serrato), диплома-
тичні представництва США, Франції, Мексики, Перу, Велико-
британії тощо.

Окрім промоції суто національного мистецтва хор Олексан-
дра Кошиця особливо цінується за міжкультурний підхід. 
Обробки національних гімнів та пісень Мексики й США, що 
звучать поруч з українським репертуаром, розкривають діа-
логовий характер української культурної місії: «...не менш 
виразними вони є й тоді, коли підтримують вібрації душі 
інших народів, шляхом асиміляції й трансмісії висвітлюють 
емоційний багаж та красу інших фольклорних традицій».
Саме тому українська музична презентація витримує кон-
куренцію. Адже поруч в іншому театрі Монтевідео йдуть 
прем’єри під управою Ріхарда Штрауса. Водночас відбува-
ються гастролі російського піаніста Олександра Боровського.  
В розмові з Кошицем він цікавиться: «Яка тут публіка?» «Чудо-
ва», – відповідає Кошиць. «Питаю, – каже Боровський, – тому, 
що я її на своєму концерті не бачив». Криза глядача і брак 
заробітку і у групи російських балалаєчників. «У вересні ми 
жертвували на їх виїзд пези – збір був у їдальні московки, де 
ми обідали», – йдеться у «Щоденнику» Олександра Кошиця. 
З червня по вересень 1923 року Український Національний 
Хор дає 94 концерти в Аргентині й Уругваю. Попри втому й 
виснаження диригент зазначає: «Від Монтевідео ми дочека-
лись найвищого і найщирішого признання. Цього міста я 
ніколи не зможу забути, так багато він дав мені прекрасних 
переживань. Якось аж здоровішим став».

«Український Хор з перших виступів викликав  
сенсацію у Монтевідео»

Український Національний Хор очима уругвайської преси під 
час виступів у Монтевідео: «Панорама великого українського 
хору, який з перших виступів викликав сенсацію у Монтевідео».  
Автор малюнка відомий уругвайський художник Маріо Радаеллі 
(Mario Radaelli).

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 74
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Афіша з репертуаром прем’єрного концерту Українського На-
ціонального Хору у Монтевідео, що відбувся в Teatro Artigas  
28 липня 1923 року. Серед представлених українських пісень  – 
«Щедрик», «Ой там за горою», «Почаївська Божа Матір» Миколи 
Леонтовича; «Ой рано» Василя Ступницького; «Ой сивая тая зо-
зуленька», «Ой на гороньці» Кирила Стеценка; «Була вдовойка» 
Олександра Кошиця, «Колискова» («Ой ходить сон») Кошиця-Бар-
вінського, а також відомі мексиканські, американські та креоль-
ські пісні в аранжуванні українського диригента. 

Олександр Кошиць:  
«Після пісні "Пальома"  
хтось перед оплесками закричав –  
"Mejores in mundo!" ("Найкращі в світі!")»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 82
Світлина диригента Олександра Кошиця в уругвайській пресі. 

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 137

«Приїхали сюди о 10 год. ранку (28 липня 1923 року – прим. авт.). 
Я зупинився в готелі "Альгамбра". Плачу за чудову кімнату з 
ванною і повним пансіоном 5 пез (4 і пів доляра). Сьогодні 
співали в театрі "Артіґас". Публіки повно, вона пригадує сво-
єю доброю музикальністю і відчуттям мексіканську. Кожне 
число програми викликало овацію і співати було дуже при-
ємно. По відспіванні "Сну" якийсь слухач так крикнув від за-
хоплення, що ми всі перелякались. Викликали до повторення 
майже кожну пісню. А після пісні "Пальома" хтось перед опле-
сками закричав  – "Mejores in mundo!" ("Найкращі в світі!").  
Це було приємно слухати. По концерті була півгодинна ова-
ція. Довелось виходити на виклики сім разів. А під час остан-
нього виходу, коли вже й світло було потушене, вся публіка 
і в партері і в льожах ще стояла, кричала й вимагала "бісс"». 

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця
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«Ранковий і вечірній концерт (29-го липня) були блискучі: 
публіки повно, співали прекрасно і приймали нас чудово. 
Під час перерви перед 3-ім відділом приходив якийсь маляр 
малювати мене для журналу "Разон"...
Сьогодні (31-го липня) концерт був при такому натовпі пу-
бліки, як ніколи. Перекупщики нажили на наших квитках 
добрі гроші. На обох останніх концертах був президент  
Республіки. Успіх мали колосальний...
Вчорашній концерт (1-го серпня) пройшов при достоменно 
набитій залі. На концерті були дипломатичні представники 
Америки, Англії, Франції, Мексіки, Перу і Уругваю».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Олександр Кошиць:  
«На обох останніх концертах 
був президент Республіки.  
Успіх мали колосальний»

«Ми вбачаємо в концертах українського хору те,  
що сприятиме піднесенню 
нашої власної музичної культури»

«Сьогодні увечері ми добре зрозуміли, чому хоровий колектив, 
який ми мали нагоду слухати в Teatro Artigas, назвали "людським 
симфонічним оркестром". Дисципліна, єдність, злиття музичних 
барв, точність, чутливість – усе це поєднується в хорі з надзвичай-
ним багатством ритмів та відтінків у досконалу гармонію, що від-
дзеркалює душу тих, чиї голоси бринять у цих співах, наповнених 
такою виразною емоційністю і красою.
Український хор несе у своїх піснях образ душі народу. І в цьому 
криється його неповторність та чарівність, що так розчулюють 
нас. Об’єктивно ми можемо зробити лиш такий висновок: цього 
вечора ми почули музику справжнього людського оргáну. Ми не 
знайшли більш справедливого або точного виразу для передачі 
тих вражень, що нас охопили. Великий і дзвінкий оргáн у пев-
ні моменти просто-таки зливається в оркестр із його виразними  
переливами.
Однак, якою б сильною та глибокою не була його виразність, під-
кріплена внутрішніми особистісними переживаннями виконавців, 
у яких звучить душа їхньої країни, – не менш виразними вони є й 
тоді, коли відтворюють душу інших народів, вихоплюючи прита-
манні їм елементи, асимілюючи і передаючи їх шляхом власного 

виконання і, таким чином, висвітлюючи, емоційний скарб та чарів-
ність інших фольклорних традицій.
Тож виходить так, що і в українських піснях, і в американських, що 
становлять значну частину програми концертів, завжди присутнє 
емоційне розмаїття, глибина, океан звуків, граційна доверше-
ність. І весь цей колектив одностайно підкорюється, ніби загіпно-
тизований, волі великого майстра, митця Олександра Кошиця, що 
без диригентської палички, а лиш завдяки виразній красномов-
ності своїх рук, панує над співаками. Овації, що здіймалися серед 
численної добірної публіки після кожного пункту програми, були 
такої потужної сили та наполегливості, що змушували хор повто-
рювати по кілька разів свої пісні. Успіх хору був дійсно гучним та 
величним.
Ми вбачаємо в концертах українського хору те, що спричиниться 
до пробудження нашої мистецької чутливості та сприятиме під-
несенню нашої власної музичної культури. А тому не вагаймось 
плескати йому та радити відвідати його виступи з найбільшою те-
плотою і щирістю».

«El Bien Publico», 29 липня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 76

Teatro Artigas у Монтевідео, в якому пройшло понад 10 концертів Українського  
Національного Хору упродовж липня-вересня 1923 року.

Президент Уругваю Хосе Серрато (José Serrato), 
обіймав посаду глави держави упродовж 1923–
1927 років.
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«Темперамент  
та могутній динамізм Кошиця  
передаються шляхом гіпнозу  
як на виконавців, так і на публіку»

«Хай які схвальні й захоплені відгуки кіль-
ка років поспіль отримує на свою адресу від  
європейських та американських критиків 
Український Національний Хор, котрий сьо-
годні вперше виступив у Teatro Artigas, однак 
вони не дають і найменшого уявлення про 
дійсну артистичну вартість цього чудового 
співочого товариства.
Хорову музику вищої категорії не 
представлено поза межами Іспанії, 
яка завжди тішилася своїми слав-
ними каталонськими та баскськими 
"орфеонами"; в Італії, Франції та Ні-
меччині також не плекають розви-
ток хорових організацій, окрім тієї 
ролі, яка відводиться їм у ліричних 
театрах.
Слухаючи сьогодні ввечері Український На-
ціональний Хор, нам вдалося зрозуміти, як 
багато означає з культурної та естетично- 
емоційної точок зору вдосконалення звучан-
ня людських голосів для досягнення ефекту 
мелодійності без оркестрового чи драматич-
ного супроводу, які, зрештою, виявляються 
непотрібними. У цьому хорі насамперед 
привертає увагу добірна якість голосів вико-
навців, а також настільки досконала технічна 

підготовка, що іноді складається враження, 
ніби на сцені не співають, а грають на струн-
них інструментах,  – так одностайно, рівно  
і солодко вони звучать.
Хор заспівав натхненну "Колискову" Барвін-
ського, оброблену диригентом Кошицем, що 
явила собою пишний взірець «легато», спов-
нена теплого настрою та чаруючої експресії. 
З такою ж технічною досконалістю було вико-
нано «Ченчика» Кошиця, створеного на осно-
ві «піцикато».
Другим, ще більш дивовижним досягненням 
Українського Хору, треба вважати майстер-

ність виконання з закритим ротом, 
"a bocca chiusa", завдяки чому спів 
набуває різноманітних відтінків.
Наразі нам бракує часу для повно-
цінного аналізу інтерпретацій хору, 
яким диригує маестро Кошиць, але 
не можемо закінчити, не згадавши 
надзвичайних заслуг цього видат-
ного й талановитого диригента. 
Його темперамент та могутній ди-
намізм магічним чином передають-

ся виконавцям, а також публіці, і дають ключ 
до розуміння самих композицій.
Його цілком заслужено вітали гарячими ова-
ціями, які щохвилі вибухали в залі. Подиви-
тися на тріумфальний виступ співаків зібра-
лася справді численна публіка».

«El Pais», 29 липня 1923 року

Олександр Кошиць:  
«Концертувала трупа "Балалаєчніков" – ми жертували на їх виїзд пези»

«Заходив до мене піяніст Боровський, з яким ми їхали сюди разом. Він питає мене: "Яка 
тут публіка?" "Чудова", кажу йому. Він: "Я питаю тому, що її на своєму концерті не бачив". 
Не везе цьому бідному музиці, а талант він надзвичайний. Ще в Буенос-Айресі я з хором 
пішов на його концерт. Заля уявляла з себе пустиню: разом зо всіма контрамарочниками 
було щось з сотню людей. 
Там же і в той же час концертувала трупа "Балалаєчніков" під орудою якогось Звєрькова. Її 
антрепенер Слуцький познайомився зі мною на моєму концерті й багато розповідав мені 
про свої успіхи по світі. Оголосили вони серію концертів на три тижні і Слуцький ходив 
задерши голову з виглядом людини, у якої камізелька пошита з старих татових штанів...  
Прямо не підходь, такий важний. Два концерти дали їм по 60 пез збору, а на другі два кон-
церти не прийшли навіть контрамарочники. По такому успіху, вони відразу втекли на 
провінцію, а у вересні ми жертвували на їх виїзд пези – збір був у їдальні московки, де ми 
обідали...
Від Монтевідео ми дочекались найвищого і найщирішого признання. Цього міста я ніколи 
не зможу забути, так багато він дав мені прекрасних переживань. Якось аж здоровішим 
став».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 75
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«Вражає їхня дисципліна»

«Поза сумнівами, український хор, що дебютував у Teatro Artigas, 
представив нам найвищий і найнеповторніший зразок мистецтва. 
Хор показав, що можна отримати з розумно згуртованих людських 
голосів, та як добитися від них найрізноманітніших ефектів.
Українці співають без супроводу та й не потребують його, бо вони 
самі творять із себе оргáн і оркестр. Впорядкованим поєднанням 
голосів вони домагаються найрізноманітніших відтінків звучан-
ня, неймовірних звуків, що ставить їх на рівень з найповнішим  
оркестром.
Вражає їхня дисципліна, майстерність та звучна гра контрастів, 
через що їхнє виконання набирає досі нечуваних у царині цього 
роду інтерпретацій барв життя.
Публіка відчула всю красу цих співів, оцінила вагу цієї мисте- 
цької презентації і обдаровувала співаків щоденними гучними  
оваціями».

«El Sol», 29 липня 1923 року

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 80

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 86

«Маестро Кошиць досягнув 
зі своїм колективом співаків 
результату, якого не можна 
перевищити, а як наслідок –  
абсолютно нового,  
оригінального мистецтва»

«Правду кажучи, захопливі рецензії, які світова критика присвя-
тила українському хорові та які здавалися нам перебільшеними, 
тепер виявилися блідими у порівнянні зі справді вражаючим ви-
конанням цього величного вокального гурту. Маестро Кошиць зі 
своїм колективом співаків досягнув результату, значення якого 
важко переоцінити, а як наслідок – абсолютно нового, оригіналь-
ного мистецтва, що приємно дивує своєю витонченістю та розкіш-
ною манерою виконання».

«El Diario», 30 липня 1923 року



БРАЗИЛІЯ:

«Співай, Україно!  
Прийде весна, якої ти так чекаєш!»

«Співай же, чаруюча Україно, співай, щебетушко! Розсипай по 
світу пісні синів твоїх  – прийде час, коли настане весна, якої ти 
так чекаєш!»

Енріке Коелью Нетто (Henrique Maximiano Coelho Netto),  
Президент Бразильської академії літератури, 

«Journal do Brasil», 23 вересня 1923 року

15 – 27 ВЕРЕСНЯ 1923 РОКУ: 

13 КОНЦЕРТІВ:

ПОНАД 35 ПУБЛІКАЦІЙ:

Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро

Theatro Municipal (São Paulo), Theatro Lyrico (Rio de Janeiro)

Jornal do Brasil, Rio Jornal, Jornal do Commercio, O Jornal, Correio 
Paulistiano, Correio da Manhã, Gazeta de Noticias, O Paiz, El Pais, 
Deutsche Rio Zeitung, Deutche Zeitung, O Imparcial, O Estado de 
S.Paulo, Gazeta de S.Paulo, A Noite, Fanfulla, Deutsche Zeitung

Концертні зали, де проходили виступи Українського Національного Хору у Бразилії: 
Theatro Municipal (São Paulo), Theatro Lyrico (Rio de Janeiro).
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Після Уругваю й Аргентини Український Національний 
Хор прибуває до Бразилії. Перший концерт проходить в  
місті Сан-Паулу 16 вересня 1923 року у розкішному Theatro 
Municipal (сьогодні це пам’ятка архітектури і міжнародний 
культурний центр). Після української прем’єри місцева преса 
пише: «Поруч з концертами Віденської Філармонії (під упра-
вою Ріхарда Штрауса) відзначився Український Хор під упра-
вою Кошиця. Якби сюди привести сліпця, він би був певний, 
що слухає вокальний концерт у супроводі оркестру... це поява 
найвищого музичного явища», «Концерт в Theatro Municipal 
був перемогою Українського Хору», «Це щось божественне й 
чудодійне», «Непереможні овації», «Рідко ми бачили, щоб ко-
гось оплескували так гаряче як українців», «"Колискова" Бар-
вінського, яку Кошиць «оркестрував» для свого хору, відбива-
ється в нашій пам’яті, як найбільше досягнення з людських 
чудес». В Сану-Паулу Олександра Кошиця відвідує ад’ютант 
президента країни, на концертах присутні професори місце-
вої консерваторії й музичні критики. 
До Ріо-де-Жанейро прибувають 20 вересня 1923 року. «Роз-
кішне, невимовної краси місто,  – нотує у «Щоденнику»  
Кошиць.  – Такої розкоші і багатства у сні не можна побачи-
ти: Париж, Брюсель, Лондон і Нью-Йорк – це скромні мона-
шеські келії». Відповідна розкіш і на концертах українців, 
що проходять в Theatro Lyrico. Останній виступ Українського 
Національного Хору відвідує Президент Бразилії Артур Бер-
нардіс (Artur da Silva Bernardes) з міністрами: «Вони ввесь 
час оплескували й домагались «бісс», що прийшлось майже  

половину програми повторювати. Публіка від них не відста-
вала», – пише у «Щоденнику» диригент.
З місцевого українського представництва опіку над хором 
бере галичанин з літературного гуртка «Молода Муза» Осип 
Шпитко. Він допомагає у контактах з місцевою пресою, 
де сам публікується, перекладає для українців бразильські  
рецензії. «Рідко, коли зала Theatro Lyrico була наповнена та-
кою добірною публікою, – пише Gazeta de Noticias. – Україн-
ський хор спромігся на такий шалений успіх, що змусив нас 
тріпотіти під час своїх концертів, а також нагадав, що на цім 
Божім світі існує нація, якій ім’я Україна!»
Про український хор і Україну як культурно-політичний 
феномен пишуть рецензії видатні письменники і мисте- 
цькі критики. Гастон Пенальва (Gastau Peñalva) у своїй статті 
«Душа України» зазначає: «Ніколи я ще не мав виразнішого 
відчуття раю... Українці вирушили в світ, щоб співом відсвят-
кувати свій вихід з неволі. Для них спів – це молитва душі». 
Видатний бразильський письменник і державний діяч, пре-
зидент Бразильської академії літератури (Academia Brasileira 
de Letras) Енріке Коелью Нетто (Henrique Maximiano Coelho 
Netto) пише в Jornal do Brazil: «Співай же, чаруюча Україно, 
співай, щебетушко! Розсипай по світу пісні твоїх синів  –  
прийде час, коли настане весна, якої ти так чекаєш». 
Перекладач хору Осип Шпитко після прочитання хористам 
відгуків бразильських критиків передає послання українців: 
«Коли ми уміли співати і заполонити душі і серця Бразилян – 
зуміємо також любити їх вічно!»

«Душа України»,  «Співай, чаруюча Україно!», «Український хор 
нагадав, що на цім Божім світі існує нація, ім’я якій Україна»: га-
зети Бразилії сприйняли культурно-політичне послання України. Олександр Кошиць на пароплаві – курс на Бразилію.
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Афіша та репертуар прем’єрного концерту Українського Націо-
нального Хору у Бразилії, що пройшов 16 вересня 1923 року в місті 
Сан-Паулу в Theatro Municipal de São Paulo. 
У програмі виступу, зокрема, «Кант Св. Варварі» (Кошиця), «Ой си-
вая тая зозуленька», «Ой на гороньці» (Стеценка), «Щедрик» (Ле-
онтовича), «Ой у полі Баришполі» (Кошиця), колискова «Ой ходить 
сон» (Барвінського-Кошиця), Кошицеві аранжування американ-
ських та мексиканських пісень «Perjura» (Техада-Кошиць), «The 
Old Folks at Home» (Фостер-Кошиць), «Vente Nina» (креольська 
колядка в аранжуванні Кошиця), «Susanna» (Фостер-Кошиць), 
сольні партії Мар’яни Черкаської з виконанням світової класики. 

Олександр Кошиць:  
«На першому концерті  
до мене прийшло три критики, 
багато  дякували,  
а про публіку сказали, що вона 
приголомшена»

Ç ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 342

«О 5-ій год. приїхали до Сан-Пауля. Місто не робить вра-
ження великого, хоч має мільйон мешканців. Зупинився 
я в чудовому готелі "Еспланада". Плачу за чудову кімнату з 
повним пансіоном 7.000 рейсів на день (7 долярів). Панства 
й показовости хоч лопатою вигрібай, а годують поганенько. 
Театр "Муніціпал" рядом. Розкішний! Такого після "Колон" 
в Аргентіні я ще ніколи не бачив. Акустика прекрасна і хор 
звучить м’яко й лагідно. Співається гарно й з охотою. Публіка 
надзвичайно музикальна й ентузіастична. Прийняття було 
знамените. На першому концерті до мене прийшло три кри-
тики, багато дякували, а про публіку сказали, що вона при-
голомшена, бо вперше в життю чує такий спів. Так говорили  
і професори консерваторії. А критики такої ми не мали  
навіть в Європі».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«Коли їх чуєш, зникає усе матеріальне,  
з’являється натомість образ мрій та поезії»

«Сан-Паулу може пишатися тим, що познайомився з цілком новим 
видовищем для культури свого народу. Український хор – велика 
новина, про яку наша естетика навіть не мріяла. 
Це одна з тих маніфестацій краси, що вливається в душу невиди-
мими й райдужними хвилями. Екстаз Божественного, тиша у ве-
личі. Цей спів заполонив нас цілком, накинувши свою волю і за-
провадивши у дивні світи. Коли їх чуєш, зникає усе матеріальне, 
з’являється натомість образ мрій та поезії. Цей хор дав нам таке на-
тхнення та емоції, які ми ще ніколи не переживали. Не знаємо, де 
віднайшов артист Кошиць цю загадкову творчу силу, що оживляє 
ці чудотворні інструменти, але те, що ми почули – це не звичайний 
спів, це чудодійний оркестр. Публіка оплескувала українців, як жи-
вих геніальних інструментів – і з таким величезним запалом, який 
з’являється тільки під дією великої любові до мистецтва».

«Correio paulistano», 16 вересня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 92

Theatro Municipal в м. Сан-Паулу, де проходили виступи українського хору.
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Президент Бразилії Артур Бернардіс разом з міністрами.

Олександр Кошиць:  
«Прийшов сам президент республіки  
разом з усіма міністрами»

«Перший концерт (у Ріо-де-Жанейро) пройшов холодно, 
співали поганенько, та й публіка видно ще не розібралась 
добре в хорі. Зате решта концертів пройшла надзвичайно 
гарно. Прийом був знаменитий, особливо на останньому 
концерті. Прийшов сам президент республіки разом з усі-
ма міністрами. Вони ввесь час так оплескували й вимагали 
"бісс", що приходилось майже половину програми повторю-
вать. Публіка від них не відставала. А коли скінчили концерт, 
вийшла нова комедія: на честь закінчення сезону вдарили 
Лаврське "Аллілуя" на всі заставки. Враз несподівано із залі 
понеслися громові аплодісменти. Оказується, що публіка з 
надвору почула нас і знов вернулась в залю. Вони так гаряче 
оплескували, що прийшлось на їх вимогу піднять куртину, 
освітить залю, мене витягли на естраду і знов почалась ова-
ція. Публіка кричала несамовито, прийшлось виходить п’ять 
раз. Крітика була така, якої, по правді ми ще не мали ніде! 
Появились статті про Україну. Особливо знаменита була 
стаття академіка Нетта, котру не можна читать без сліз».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця

«Український хор, що вчора дав свій перший концерт в залі театру 
"Лірічного", – це одна з найбільш чаруючих артистичних маніфес-
тацій, якими ми коли-небудь роскошували. До нас вже доходили 
відгомони тріумфів, яких осягнула на сценах цілого світу ця чудо-
творна громадка Українських артистів. Та сказати правду: – хоч би 
як очікувалося, чим є і може бути властиво оця "труппа" під прово-
дом мистця Ол. Кошиця, – одержане вражіння є далеко більше від 
очікувань, бо викликає в духу видця нові сенсації й нові незнані 
зворушення, вражіння цілковито незнаного чару, який перено-
сить людину до снів, до екстазу».

«Gazeta de noticias», 22 вересня 1923 року (переклад О. Шпитка)
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 55

«Чудотворна громадка Українських артистів»

Theatro Lyrico в м. Ріо-де-Жанейро, де проходили виступи українського хору.

Ç Підзаголовок до папки з 
перекладами Осипа Шпитка. 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. 
Спр. 73. Арк. 46

У Ріо-де-Жанейро український хор зустрів доброзичливе сприян-
ня місцевого українця, вихідця з Галичини, учасника літературно-
го гуртка «Молода Муза» (Львів) Осипа Шпитка (псевдонім Осип 
Стефанович). Окрім допомоги з концертами й побутом українців 
у Бразилії Осип Шпитко на прохання Капели зробив також пере-
клади бразильських рецензій з португальської мови на українську. 
З метою збереження історичної та літературної цінності перекладів 
Осипа Шпитка рецензії на виступи українського хору в Ріо-де-Жаней-
ро подаються в оригінальному вигляді.

Å Список назв бразильських 
видань з відгуками на українські 
концерти в Бразилії, перекладені 
Осипом Шпитком.
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. 
Спр. 73. Арк. 11

«Переклади на укр. мову  
де яких бразілійських рецензій 
зроблений п. Шпитьком»
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Gastau Peñalva: «Душа України»
Стаття «Душа України» бразильського критика Гастао Пенальви 
(Gastau Peñalva) у виданні «Jornal do Brazil» від 20 вересня 1923 
року як відповідь на статтю авторства Castro Pinto. Подається  
у перекладі і оригінальній пунктуації Осипа Шпитка.
«Ніколи я не мав виразнішого вражіння бути в справжнім раю, 
як теї ночі, коли вперше виступив Український Хор, зложений з 
тридцяти девяти співаків-янголів. Бо хто так співає, хто передає 
такі мельодії, хто висилає голоси в самі небеса з такою душею  
і чуттям, – цей не може бути земним, а як що ним і є, то усе мате-
ріальне лишає тут на землі і, передуховившись, злинає аж ген, до 
тих країн супокою, де усе є любовью, миром і згодою! 
Уявіть собі, панове, вистроєну оркестру без ні-
яких инших інструментів крім хіба тих храста-
левих струн, які Бог вложив у горло кожного з 
співаків; уявіть собі багато гарних, окрашених 
і з найпринайднійшим смаком помальованих 
кліток, а в кажній з них заполоненого соловей-
ка, який співає, порвавше окови серця; уявіть 
собі міфичну збірку гармоній, так як коли б 
кождий з цих представників був осібним орга-
ном, – чудотворним складом власних органів. 
Далі: на звичайний знак дірігента, який навіть 
не хоче профанувати своєї орхестри матеріаль-
ною «батутою», – все те починає дріжати і пуль-
сувати «унісонно», наче велика, жива тридця-
тидевяти-струнна арфа, розливаюче довкола 
музичні тонкості, які переходяче через душу слухачів, змушують 
її до відгоміну, і тим первісним початком акустики, – до відчуття 
і до добровільного наслідування тих самих мелодій. Це не мож-
на описати, це треба бачить і чути! Але що можна описати, бо це 
відчуваєш і це не сягає поза межі розуміня профана,  – це причи-
ни, які змушують тих людей так співати.
«Хто співає,  – той своє горе виливає», каже слушно португаль-
ська пословиця. Кожний невільник виливає свої болі в пісні; 
співає в муках прикований до стовпа тяжкої праці на жарі сон-
ця; співає всякий в жалях, та наріканнях по одержанню тяжкої, 
жорсткої кари, яка бурить в його жилах кров; співає побіжден-
ний в кігтях переможця; співає полонена пташина крізь золоті 
щаблики кліточки, придушуючи тугу за зеленими гаями, і коли б 
нам можливо було переповісти його пісеньку, хто зна, чи не по-
чули б ми його плачучих слів: «тисячу разів ліпша суха галузка 
на дереві, хитаному вітрами, під дощем і жаром сонця, опалюю-
чого листочки; тисячу разів ліпший голод і божевільна гонитьба 
по рілі за зернятком, чи по скибах за хробачком; тисячу терпінь  
і злиднів… але на волі, на нашій необмеженій, дорогій волі». От 
що сказала нам пісня нашого «сабія» (соловія) в неволі. Це саме 
і є те, що висказує в пісні кожне звязане і ударемнене до лету 
крило…
Цілком такою є і душа України. Українці були теж довгі часи при-
ковані до невольничого стовпа. Що зробили вони злого  – ніхто 
не знає. Вони упали жертвою благородньої гордости своєї раси  
і мужности неохітних (не по своїй волі) войовників. Нічого біль-
ше вони не вчинили, від коли історія людства застала їх в тінистім 

супокою степів, як тілько те, що були героями воєн, хоробрими 
лицарями з тонкими манєрами шляхотного характеру. Тілько й 
усього! І взаміну за багату контрібуцію, давану панам, великим 
поміщикам власних земель; в заплату за податок крови, яка зав-
ше так обильно лилася з їхніх тортурованих жил, вони одержали 
ярмо неволі, муку і трисічну нагайку, нічемну хіть зіпсуття, зна-
чуче на напнутім хребті смертоносніми батогами присуди нових 
досвітніх мук…
Враз порвали вони вікові кайдани неволі. Появились герої, що 
повернули народові волю. Наче сповнювалася віщьба старого 
світу, так зачудовуюче ворожена Наполєоном: «За пятьдесят ро-
ків Європа або зрепубліканізується, або стане козацькою»...

Ітак Українці, вільні, вирушили в світ, як те 
стажко літуків  – цьвіркунчиків, щоб радісним 
співом святкувати свій вихід з неволі… І от од-
ного дня прибули і виступили на сцені народ-
ного театру «Лірічного», на старій галузі нашо-
го дерева, на якій вже сідало стілько ріжних 
цьвіркунів, гонених з європейських снігів під 
тропікальне сонце нашої землі. Гурток чепур-
них і щебетливих мущин і жінок: здоровенні 
хлібороби з Українського плоскагірья, і Дніпро-
ві рибаки; пригарні женщини, вільні від над-
звичайного і деспотичного великокняжеського 
шалу роспустної і догоряючої Россії, – підносять 
вони нині свій розвеселяючий, визвольний го-
лос, і, відчинивши святі фірточки душ, переда-
ють нам те, що вже раніш відчували ми – народ 

суворо-мовчазний, який, хоча й сам не вміє співать, та натомість 
вміє уважно душою слухати, вміє оцінювати і нагороджувать зві-
рювання чужої душі.
Не вмію оповісти, що мені приходило на ум, коли я вперше слу-
хав музику України. Знаю тілько, що я передуховився і разом із 
співаками страждав і переносив їхні внутрішні болі. Я перенісся 
у ті відлеглі сторони, з яких вони прибули, наче сполохане стад-
ко, я ізлинув враз із ними ген, кудись, куди злітали і де правили 
їхні пісні, – кудись, сам не знаю куди, але в якусь наче особлив-
шу селитьбу найвищої насолоди, селитьбу, якої я ніколи не ба-
жав би покинуть… Вигляд тих людей поважний, торжественний, 
щирий і безжурний. Співати  – для них це одна з природних 
психичних обьяв. Обличчя женщин лагідні, ніжні і ангельські, 
як псалом. Для них спів  – це молитва душі, необхідна полегша 
серця: один раз він є потіхою, утіленням власних болів, другий 
раз ритмичним гойданням, колисанкою піснею, яка перетворює 
їх з артисток в матерів. Їхні чола прикрашували віночки з живих 
цьвітів, яких запашні чари заливали весь простір освітленної 
залі. Це було до найвищого ступня чудове і тужливе! Чудовими  
і тужливим були також і звуки їхньої клясичної мельопеї.
Щось надзвичайного і надлюдського діялось тоді в хвилі цего ек-
статичного пориву, бо инакше оті ангели не співали б так чудово, 
ані їхні квіти не дихали б такою силою запахів… що ж це було?... 
Саме тоді переживали ми день 21-го Вересня.
У тій годині наставала весна».

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 87
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Стаття видатного бразильського письменника, державно-
го діяча, члена Бразильської академії літератури (Academia 
Brasileira de Letras) Енріке Коелью Нетто (Henrique Maximiano 
Coelho Netto) про концерти Українського Національного Хору 
в Ріо-де-Жанейро у виданні «Jornal do Brazil» від 23 вересня  
1923 року. Подається у перекладі Осипа Шпитка.
«Великий орган, якого сопілки замість дерева 
чи металю, воронками  – горла, мішками  – ле-
гені, клявіатурою – душа – отсе й є Український 
Хор. Людський інструмент Богом настроєний, 
повстає з групи, зв’язаної тісно тим самим ідеа-
лом, який перед виданням із себе звуків, очікує 
пророчого знаку корифея немов голосу Вітчиз-
ни, щоб нас провадити дорогами, які сама ви-
значає. 
Так і мельодії: переходячи крізь серце тих спі-
ваків вони пронизують його тугою, перепов-
няюють смутком, який його журить всіма тими 
стражданнями, що від віків пригноблюють оту, 
описану Міцкевичем Україну цвітучих, аромат-
них степів. Україну таких героїв, як хоробрий 
лицар Мазепа, увіковічнений Байроном в без-
смертному творі.
Слухаюче цего хору, маєш вражіння, що слухаєш не хор, а єди-
ний голос, який то знижується, то підноситься в спільних зву-
ках – так, що пісні виходять або ніжні, або величні, розвиваються 
і складаються у щось таке, що, так би мовити, оточує авдіторію 
заполоняючою силою сімпатії. Змушує відчувать разом зі співа-
ками все те, що вони висказують, хоча й не розумієш їхньої мови. 
Та що там мова. То тілько Зігфрід розумів гармонійну мову пта-
шок, звіршував їхні тремольо, швидкоплинні щебетання, та див-
ні скорочування! Але між нами, в кожнім разі, нема нікого, хто б 
чуючи хоч би нашого "сабія" (щось вроді солов’я) не зрозумів і не 
відчув би його романсу без слів… 
Український хор, скромніший від древніх, провадиться тілько 
жестами. Грецькі хори ритмувалися так званою "Авльо" (сопіл-
кою), або мякше "лірами". Однак той хор, яким ми зараз роскошу-
ємо, послуговується ні якими інструментами, бо сам собою тво-
рить те, що творили б дві флейти, яких імена подав нам Варрон: 

себто "інцентіва", що творить пісню, і "сукцентіва", що акомпанує 
першій. 
Хор цей починає викінченим унісоном, а з него вже виходять 
тони, передавці поетичних думок, подібно до пчілок, які зі-
бравше із квіткових медосотень медний пилок, летять гуртками,  
і замкнувши уста, тихенько бренять, оточені роєм трудолюбивих 
товаришок. І оте бреніння, гідне орхестри, з викінчених інстру-
ментів смичкових дає ілюзію сучасности, хоча й невидної, але з 
усіма красками. Не бракує навіть арфи, яка від часу до часу ви-
пливає своєю звучністю, торкана не по струнах, а устами декіль-
кох співаків.
Такі концерти – це справжні "ономатопеї" (наслідування інстру-
ментів голосом), це чудеса наслідування! Та не тілько звуки ор-
хестри передають оті співаки нашому духові,  – ми відчуваємо 
в тому хорові відголоски і відзвуки природи: шум вітру, ніжний 
шелест і шепіт дерев, журчання пливучих потоків, щебетання 

пташок, рик звірів і навіть відгуки людських 
смутків і журби, крик і торжественні звуки на-
товпу.
Навіть сам не знаю, як найліпше їх слухати: чи 
з одвертими очима, щоб дивитись на громад-
ку співаків в їх візантійських, чудово вишива-
них строях, женщини прикрашені в блескучі 
жемчуги й коралі, з нарамниками (намисто), й 
наручниками, поучісувані по мужському, але 
пригарно, в припишних чобітках, що пере-
творюють їх иноді в якихсь лицарок, які, наче 
Валькірії гвалтують на конях по критих льодом 
степах; а мущини в кафтанах, застібаних пе-
стрими мереживами, в широчезних шарова-
рах… Чи слухати їх, заплющивши очі і мріяти до 
схочу, уявляючи собі життя в якімсь яснім і по-
гіднім світі, в країні розсіяній навколо гармонії, 
що розносяться як весняні аромати степів від 
повіву теплого зефіру…

Коли б чару музики, ославленного в лєгєндах і визнанного му-
дрецями, і естетами, було вживано тепер, як в ті часи, коли ця 
штука вважалась божеською, – вживаною для примирення, про-
яснювання і підбадьорювання бізнадійних (як це робив Давид 
Саулові), то така акція стала б справді благословенною чародій-
кою… 
Особливо, коли в неї є підклад релігійної поваги, яка чується в 
Українському хорові, що прибув до нас з земель більш східних, 
ніж західних, де, немов на перекір морозам, що валять листя, 
брукують степи, сковують ріки, оскливають гори, – жевріє гаряче 
натхнення в душах і кипить ентузіазм в серцях.
Співай же, чаруюча Україно, співай, щебетушко! Розсипай по 
світу пісні синів твоїх  – прийде час, коли настане весна, якої ти 
чекаєш!»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 73. Арк. 89

Henrique Coelho Neto:  
«Співай Україно,  
співай щебетушко!  
Прийде колись весна,  
якої ти так чекаєш!» 

Уривок зі статті Осипа Шпитка «Не вмре Україна», написаної як 
відповідь на статті критиків Coelho Netto і Gastau Penalva: 
«І коли я відчитував в укр. перекладі препишні і прегарні статті 
п.п. Каельо Нетто і Гастао Пенальва – усі артисти з Укр. Хору враз 
із своїм улюбленим мистцем Кошицем на чолі, просили мене в 
незвичайно глубокім зворушенню і крізь сльози:
– Скажіть їм, будь-ласка  – говорили вони  – що ніколи ми не чу-
лися більш щасливими і більш вдоволеними, як сьогодні в Ріо, 
у тім серцю чаруючої Бразилії! Наша радість є безконечна, але 
наша вдячність для Бразилійців взагалі, а для цих двох шля-
хотних зобразників бразилійського генія, Впов. Коельо Нетто  

і Гастао Пенальва особливо, є й буде найглубша і вічна. Хоча кри-
тики цілого світа дуже й дуже нас хвалили, одначе ніхто з них не 
відчув нас так глубоко, ніхто не зрозумів нас так докладно й ніхто 
не оцінив нас, пишучи з таким теплом і з такою солодічю, як оцих 
двох письменників! Ми показали їм наш артизм, витворили на-
болілу душу нашої дорогої вітчизни і, в заміну за нашу тугу, ми 
одержали те, чого не мали від нікого, а що ховаємо у наші сер-
ця на перші місця як найдорожчі скарби. Коли ми уміли співати 
і заполонити душі і серця Бразилян  – зуміємо також любити їх 
вічно!»

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 75. Арк. 16



КАНАДА:

«Сенсація найвищого ступеню!»

«Минулого вечора в Massey Hall співала Україна... І як же вона 
співала? Сенсація найвищого ступеню! Ми ще ніколи не чули 
такого роду хорового мистецтва, навіть від хору Сікстинської  
Капели»

Огастес Брайдл (Augustus Bridle),  
«The Toronto Daily Star», 16 листопада 1923 року

ЛИСТОПАД, ГРУДЕНЬ 1923: 

6 КОНЦЕРТІВ:

МЕДІА-РЕЗОНАНС:

Торонто, Вінніпег 

Massey Music Hall (Toronto), Board of Trade (Winnipeg)

The Winnipeg Evening Tribune, The Evening Telegram, The Toronto 
Daily Star, The Globe, Manitoba Free Press Winnipeg

Концертні зали, де проходили виступи Українського Національного Хору в Канаді:  
Massey Music Hall (Toronto) , Board of Trade (Winnipeg).
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До Канади Український Національний Хор прибуває під час 
гастролей в США – у листопаді й грудні 1923 року. Концерти 
проходять у Торонто й Вінніпезі за участі української громади 
і канадійської публіки. 
Прем’єрний виступ відбувається  15 листопада 1923 року в най-
кращій концертній залі Торонто Massey Hall. Наступного дня 
газетні публікації повідомляють: «Минулого вечора в Massey 
Hall співала Україна». Дається й оцінка характеру українсько-
го співу: «Сенсація найвищого ступеню! Ми ніколи ще не 
чули такого хорового виконання, навіть від хору Сікстинської 
Капели».
Наступні концерти проходять із таким же успіхом та пізна-
ваністю у Вінніпезі. 11 грудня 1923 року Український Хор ви-
ступає у величному Board of Trade. Тут їх вітають квітами не 
лише представники української громади, але й офіційне ка-
надійське представництво. 
Спеціальну промову з нагоди приїзду українців виголосив 
лейтенант-губернатор провінції Манітоба Джеймс Ейкінс 
(Sir James Albert Manning Aikins): «Музика у своєму покли-
канні не знає рас і національностей». «При його появі ми 
заспівали Англійський гімн, і далі концерт пішов як по мас-
лу, – нотує у «Щоденнику» диригент Олександр Кошиць. – Як 
представник Англійського короля він дякував мені і хору за 
ту насолоду, яку дав наш концерт Вінніпезькому суспільству, 
котре до цього часу не чуло нічого подібного».
Вінніпезька преса резюмує: «В одному циклі пісень поєдна-
лась суміш вишуканості європейської культури з шаленою 
екстравагантністю людей Східної Європи». Найбільше вра-
ження на рецензентів справляють баси: «В більшості вели-
ких хорів один або два глибоких баси, а в українському хорі 
їх аж шість  – це було колосально!», «На такому фундаменті 
збудовано феноменальне хорове мистецтво Українців». Коли 
ж публіка просить хор заспівати український національний 
гімн, аби відчути глибше дух України, український диригент 
з гіркотою відповідає: «Це була б політика. Бачте, це могли б 
назвати пропагандою… не зараз».

Ринковий формат українських гастролей за океаном обме-
жував можливості більш предметного прояву політичних 
устремлінь незалежної України. В проекті Макса Рабінова 
українці співають разом з росіянами і представляють спіль-
ну колиску слов’янських народів. Навіть типова українка з 
Черкащини Ніна Кошиць, племінниця диригента Кошиця, 
позиціонується як російська артистка з Московської опери.  
А терміни в пресі на кшталт «Little Russia» або й просто 
«Russian art» на окреслення українських колядок часто ні-
велюють зусилля української музичної місії. Кошиць з цього 
приводу обурювався: «Появилась в газетах моя фотографія в 
кожусі і шапці з надписом «Рашен козак кондуктор», «хва-
лить хвалили, а потім пишуть, що Український хор співав  
Російські пісні з Волги». 
Невипадково ще у листопаді 1919 року українські інституції 
в США й Канаді докладали зусиль, аби Капела прибула сюди 
як державна інституція УНР. Учасник української делега-
ції на Паризькій мирній конференції Осип Мегас розмістив 
звернення до заокеанських українців у вінніпезькому ви-
данні «Український голос» із закликом відгукнутись на іні-
ціативу українського головнокомандувача: «Головний Ота-
ман Петлюра передав мені особисто, коли я гостив в него, 
свій горячий апель до Американських Українців і прохав від 
них як найбільше моральної, а також і матеріяльної помочі 
для Української Державної справи, віруючи твердо, що спро-
вадженє Української Републиканської Капелі, яко Державної 
Української інституції до Америки і Канади сильно скріпить 
нашу загальну пропаганду за океаном». 
Та спроможностей українських інституцій виявилось недо-
статньо, аби спорядити хор виключно українським ресурсом. 
Українська культура опиняється у приватних руках і розгля-
дається не як суспільна і національна вартість, а як екслюзив-
ний продукт для заробітку. Патронат держави як захисний 
механізм автентичного голосу українського народу в світі 
чекає на кращі часи.

Картка із запрошенням на прийом Українського Національного 
Хору у вінніпезькому готелі The Fort Garry, який влаштувала укра-
їнська громада для співаків 11 грудня 1923 року.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 101. Арк. 34Ç
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Лист редактора українського часопису в Канаді «Український 
Голос» до голови Комітету і співака Капели, музичного рецен-
зента, автора звернення адміністрації хору до «Американської 
України» Романа Кирчіва, 19 січня 1920 року (Вінніпег):

«Високо Поважаний Пане!
Ваш лист і залучені рецензії в памфлєтах отримали. Будемо 
поміщувати їх частинами. Оце в слідуючім номері нашої ча-
сописи містимо важнійшу частину перебрану з віденьскої 
«Волі». «Укр. Канад. Горож. Комітет» (Ліга) на телєграфічне 
припоручення пп. Кошиць, Приходько, графа Тишкевича і 
др. з Парижа, порозумівав ся з організаціями Українськими 
в Спол. Державах Америки в справі приїзду Капелі в Канаду 
і Америку. В наслідок сего Укр. Дипльоматична Місія у Ва-
шінгтоні взяла на себе обовязок займити ся сею справою в 
Америці. Канада мала сею справою поклопотати ся осібно. 
«Укр. К. Г. Ком.» увійшов в порозуміння з зарядом головних 
мандрівних Труп щоби сей до певної міри взяв під свій заряд 
і фінансував Укр. Реп. Капелю за час побуту в Канаді. Поки 
що вислідів сего предложення ще не маємо. На вислід вис-
ше наведеного кроку не ждемо, і, правдоподібно в слідуючім 
вже номері часописи Комітет випустить відозву до укр. орга-
нізацій в Канаді, як рівнож до прив. укр. підприємств та по 
одиноких заможнійших людий, щоб сі прийшли в поміч Капелі  
пожичками. Про вислід сих наших заходів будемо Вас пові-
домляти».

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 11

Оголошення про підтримку прибуття Української Республіканської Капели з  
гастролями до США й Канади в українській пресі Вінніпега.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 57. Арк. 11 Æ
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«Щоби показати світови, що Український народ  
істнує і що він є високо культурним народом,  
вислано в світ Українську Капелю»

«УКРАЇНСЬКА КАПЕЛЯ
Декому може і на гадку не приходило б, яке велике значінє для 
українського народу має українська капеля, що виступає на кон-
цертах по містах Західної Европи і лагодить ся приїхати, коли 
вдасть ся і до Канади.
Одно, чого українському (та і всякому) народови треба, се воля – 
повне право розпоряджати собою і своїм майном по своїй впо-
добі. А буде воля, то буде все. Нарід, се творча сила, а українська 
земля богата, отже – буде свобода, то буде і добробут.
Але свободи українському народови не хочуть признати ані її 
сусіди, ані подальші сильні держави. Близші сусіди тільки те  
і роблять, що годують світ брехнями  – що українського народу 
нема або що се народ некультурний, на половину дикий, отже не 
можна давати йому свободи.

Щоби показати світови, що Український народ істнує і що він є 
високо культурним народом, вислано в світ Українську Капелю. 
І люди, які про Україну доси чули, чи не чули, слухають нині чу-
дові українські співи, подивляють їх, пишуть про них в своїх ча-
сописях, розбирають їх красу, а тим самим признають істнованє 
українського народу і його культуру. Кого нема, той не може мати 
такої капелі, а хто некультурний, той не може мати пісень, якими 
захоплював би ся світ.
Лихо в тім, що про Україну світ мало знав до часу розпаду Росії. 
Се давало Полякам і Москалям розпускати брехні і дурити навіть 
добрих людий. Наслухавшись брехонь і найліпші люди мусіли 
сумнівати ся що до української справи.
Українська Капеля, се оден з тих способів, якими Україна про 
себе дає знати, що наша справа стала далеко на переді».

Газета «Український Голос» (Вінніпег), 24 листопада 1919 року

Осип Мегас:  
«Головний Отаман ПЕТЛЮРА сказав мені,  
що бажанєм його і Українського Правительства 
є, щоб за посередництвом сего знаменитого хору 
представити Европі і Америці музикальні  
і артистичні здібности українського народу  
і в той спосіб скріпити за кордоном  
пропаганду в користь Української Державности»

Стаття-звернення українського діяча, представника української 
делегації на Паризькій мирній конференції, що лобіював приїзд 
Української Республіканської Капели до США та Канади Осипа 
Мегаса до українських канадійців, розміщена в газеті «Україн-
ський Голос» (Вінніпег, 24 листопада 1919 року):

«Українська Республиканська Капеля  – інституція державна, 
під безспосередною опікою Міністерства Просвіти Української 
Народної Республики. Під час мого побуту на Україні, Головний 
Отаман ПЕТЛЮРА сказав мені, що бажанєм його і Українського 
Правительства є, щоб за посередництвом сего знаменитого хору 
представити Европі і Америці музикальні і артистичні здібности 
українського народу і в той спосіб скріпити за кордоном пропа-
ганду в користь Української Державности.
З огляду на кольосальні успіхи з виступів хору в Чехо-Словакії, 
Швайцарії, Франції ся висока і шляхотна ціль Українського Пра-
вительства у великій мірі довершена.
Про Українську Капелю заговорила не лише щоденна закордон-
на преса в тоні як найбільше симпатичнім, але й заговорив ще 
голоснійше закордонний світ музикальний. Франція прямо оду-
шевлена знаменитими артистичними виконаннями Української 
Капелі під орудою Кошиця і французькі критики не знаходять 
доволі слів похвали у своїм одушевленю з нагоди концертових 
виступів Української Капелі в Парижі, Марсейі, Тулузї, Ніцці, Лі-
оні, Бордо і др. Чеська, Швайцарська і Віденська музична преса 
так само заговорила дуже прихильно про наш чудовий хор.
Загальний ефект з концертових виступів Української Капелі за 
кордоном був так великий, що збентежив і затрівожив політичні 
ворожі нам круги російські і польські, які почали робити енер-
гійні заходи, щоби заборонено дальші виступи Української Ка-
пелі в Франції, Італії і Англії та при сім роблять хорови пашпор-
тові трудности.

З огляду на великий моральний і політичний ефект для дальшого 
поширеня нашої національної і державної ідеї за кордоном при 
помочі нашого незрівняного українського хору, в якого склад 
входить понад 80 найкрасших українських артистичних сил, 
являєть ся прямо моральним і народним обовязком американ-
ських Українців спровадити його до Америки і Канади, щоб пе-
ред американським і канадійським суспільством показати наші 
культурні сили, а тим самим позискати симпатії Америки для 
нашої Держави. 
Управа хору не розпоряджає, на жаль, достаточними фондами, 
щоб зреалізувати сей важний проєкт переїзду цілої Капелі в 
Америку. Персонал Капелі завеликий і головна ціль концертів – 
пропаганда  – занадто ідейна, щоб можна думати про призби-
ранє доволі фінансових доходів самою Управою Української Ка-
пелі на оплату коштів її переїзду в Америку.
Являєть ся отже пожаданим, щоби всі українські організації в 
Америці і Канаді поробили СПІЛЬНІ заходи і СПІЛЬНО подбали 
о фонди на кошти спровадженя Української Капелі в Америку. 
Кошт сей виносив би около 40.000 доларів на подорож туда і на-
зад. Сума ся буде звернена опісля з концертових доходів в Аме-
риці тим організаціям, які її вишлють.
Управа Української Капелі стоїть в як найтіснійшій звязи з Укра-
їнською Дипльоматичною Місією в Парижі, тому гроші на подо-
рож просить ся висилати прямо на адресу Голови тої Місії в Па-
рижі, або инших достовірних осіб наших в Парижі.
Чейже знайдеть ся серед отсього міліона американських і кана-
дійських Українців і їх організацій на стільки фінансових засо-
бів, щоби позичкою помогти Українській Капелі дістатись в Аме-
рику і зробити велике національне і державне діло.
Головний Отаман ПЕТЛЮРА передав мені особисто, коли я 
гостив в него, свій горячий апель до Американських Українців  
і прохав від них як найбільше моральної, а також і матеріяльної 
помочі для Української Державної справи, віруючи твердо, що 
спровадженє Української Републиканської Капелі, яко Держав-
ної Української інституції до Америки і Канади сильно скріпить 
нашу загальну пропаганду за океаном.
Я від себе горячо апелюю до наших родимців за морем і прохаю 
всі Українські організації в Америці і Канаді подбати як найскор-
ше о висланє конечної фінансової підмоги, яка буде звернена з 
доходів концертових українського хору в Америці...
З глубоким поважанєм

Осип Мегас». 
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 57. Арк. 1а 
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«Український Національний Хор –  
це "унікум" серед хорів»

«Найпрекрасніша демонстрація тональних можливостей люд-
ського голосу, яку коли-небудь чуло це місто, відбулась учора 
ввечері в Massey Hall у виконанні Українського Національного 
Хору. Він є "унікум" серед співочих організацій. Диригент Олек-
сандр Кошиць напевно має дар відкриття нових ефектів, які не 
можна виявити серед звичайних голосів  – і ці ефекти не лише 
незвичні, але й прекрасні. Торонтська публіка дізнається дещо 
нового про хорову музику, хоч і мала упродовж сезону презен-
тації як своєї, так і закордонної продукції. Але українці показали 
нам щось таке, про що наша публіка навіть і мріяти не могла.
Закритий звук цього хору з сорока голосів був одним із його до-
сягнень. Це був якийсь надзвичайний новий інструмент. Вір-
туозність цього ефекту видатна. Інші хори це роблять простим 
гудінням голосів, а українці виконують його немов струнний 
оркестр. Співаки змінюють тон, щоб здобути дивовижні ефекти. 
Часом сопрано повні й темно-кольорові, часом високі, чисті й 

ніжні, немов флейти. Публіка не звикла до такого розмаїття хо-
рового співу. Вони виконали на біс один короткий номер в та-
кому швидкому темпі (коли баси наслідували сопран), що один 
соло-вокаліст не зміг би виконати його краще. Баси на себе най-
більше звертають увагу – їх протяжний гуркіт як у першому творі 
Стеценка був величним. Дві перші частини програми – це націо- 
нальні українські пісні, в яких хоч і не відомо про що співалось, 
але тональні ефекти давали про це уяву. Одна з найбільш захо-
плюючих – це "Колискова" з її жалібним соло сопрано. Не варто 
сприймати цих українців лише крізь призму їх національних 
пісень. Вони продемонстрували нам голосові ефекти і в інших 
національних інтерпретаціях – в незабутній "Listen to the Lambs" 
композитора Детта, котру виконували наші хори. Але як це про-
співано українцями  – це було відкриття! Вони відкрили нові 
барви в чужих гармоніях. Їхні forte були дійсно підривними!  
Я не пам’ятаю, щоб я чув коли-небудь хор, що міг би дати таку 
звучність тону. О, ні! Ці Українці зовсім не є "невченими" співа-
ками». 

«The Mail and Empire» (Торонто), 16 листопада 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 266

«Хор з України робить нову сенсацію!  
Феноменальне мистецтво народу,  
що сам є хором!»

«Минулого вечора в Massey Hall співала Україна або, як іноді її 
називають, Мала Росія. Як розповів нам представник хору Ту-
чапський, Україна має населення в 40 мільйонів зі столицею в 
місті Києві, звідки й походить більшість цих надзвичайних спі-
ваків. За його словами, в Києві багато подібних до цього хорів, 
що співають без оркестру і супроводу. Діти починають співати 
в наймолодших класах, батьки співають за роботою, а музичні 
професори їдуть до них записувати й аранжувати народні піс-
ні – тож більшість виконуваних пісень хором принесені прямо з 
життя цих людей. Це дає деяке розуміння причини сенсаційного 
вокалу цих 45 людей, одягнених в найрізноманітніші кольорові 
строї. Це був фрагмент України, вирваний з рідного середовища 
і представлений на естраді Massey Hall. 
І як же вони співали? Сенсація найвищого ступеню! Ми ніколи 
ще не чули такого хорового виконання, навіть від хору Сікстин-
ської Капели… Такої подвійної партії басів тут ще ніколи не чули. 
В більшості великих хорів один або два глибоких баси справ-
ляються з усією роботою, а в українському хорі їх аж шість  

(Ір. Зражевський, Ол. Курочкин, Гл. Шандрівський, М. Косте- 
цький, С. Виноградів, В. Чавдарів) і всі вони брали нижнє «до»  
і навіть нижче "crescendo"  – перфектна інтонація й виразність. 
Часами вони бреніли, як "pizzicato", бас віолончелів, з великим 
діапазоном справжніх органів – це було колосально!
На такому фундаменті збудовано феноменальне хорове мисте-
цтво Українців… Представлено було модерну програму автор-
ства українських композиторів. Багато з цих творів – це аранжу-
вання самого диригента, зокрема й такі, як "Listen to the Lambs", 
"Swannee River", "Susanna". Була також чарівна "Колискова" – соло 
з закритим акомпаниментом. Були й народні пісні "Коломийка", 
"По опеньки" й інші – все це настільки феноменально! 
Виконували абсолютно природно. Їх неможливо уявити у супро-
воді оркестру, бо вони довершені й так, тож стали для нас від-
криттям хорового мистецтва. Диригента, між іншим, попросили 
виконати український національний гімн, на що той відмовив-
ся  – "Це була б політика. Бачте, це могли б назвати пропаган-
дою… не зараз". А шкода! Це означає, що в Україні гімн є дійсно 
національним самовираженням». 

Augustus Bridle, «The Toronto Daily Star»,  
16 листопада 1923 року

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 74. Арк. 621

«У хорові відбиваються душі співаків!»

«Цей хор назвали «людським симфонічним оркестром», але 
навіть цього замало! Їхня музика ще довго бринітиме в нашому 
серці. Смиренно зізнаємось  – поки ми не почули українського 
співу, ми не уявляли яким примітивним, нещирим та занадто не-
вибагливим є безліч нашого так званого концертного співу. 
Крім незрівняної краси їх тону, непереможного ритму і прав-
дивої симфонічної єдності ансамблю їх характеризує глибо-
кий національний дух, що надає їх музиці щирості, яку можна  

пробувати імітувати, але ніколи не можна по-справжньому  
досягти. Перед нами образи в жовто-гарячому, темно-пурпуро-
вому, ясно-зеленому й червоному з сотнями відтінків кольорів, 
що супроводжує нашу уяву до первісних джерел – так і їхня піс-
ня сповнена безкінечною мінливістю тональних відтінків. Їхнє 
звучання живе, ясне, невимовно солодке і надзвичайно захо-
плююче  – захоплює вас і тримає у полоні до кінця. Вони є емо-
ційним прожектором, бо у хорові відбиваються душі співаків!»

«The Evening Telegram» (Торонто), 16 листопада 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 270
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Джеймс Ейкінс:  
«Музика в своєму покликанні 
не знає рас  
і національностей»

Лейтенант-губернатор провінції Ма-
нітоба Джеймс Ейкінс (Sir James Albert 
Manning Aikins) привітав україн-
ський хор на естраді під час концерту  
Капели у Вінніпезі 11 грудня 1923 року.

«Український Хор мав нечуваний успіх»

«Щоденні американські часописи пишуть, що канадські при-
йоми, зокрема у Вінніпезі, псують артистів. Як на мене було б 
добре, якби ці автори прописали точний рецепт градусу тем-
ператури ентузіазму, належного для прийому Олександра Ко-
шиця та його 40 співаків, що виступили вчора увечері в Board 
of Trade. Не маючи цього припису кожен з присутніх реагував 
відповідно до своїх почуттів – і тому Український Хор мав нечу-
ваний успіх. Наша аудиторія зазвичай володіє стриманістю на 
концертах, але цього разу вона абсолютно її втратила… Хор, що 
зібрав усіх своїх земляків із Манітоби і частини Саскачевану, є 
надзвичайним. Жоден з місцевих хорових диригентів не від-
мовився б віддати за цих видатних і надзвичайних басів якщо 
не своєї голови, то більшості власних басів взамін на квартет 
цих кремезних слов’ян. Баси Українського Національного 
Хору можливо і є головним ключем до оцінки його оркестро-
вого звучання. Містер Кошиць  – мальовничий диригент, що 
задає ритми руками. Слідкуючи за таким виконанням ауди-
торія була надзвичайно захоплена. У своїй промова зі сцени 
Sir James Aikins зауважив, що «музика у своєму покликанні не 
знає рас і національностей» і це було найсправедливіше слово, 
сказане коли-небудь на музичній сцені».

«The Winnipeg Evening Tribune», 12 грудня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 144

«Вони розказали нам історію, показали настрій, 
створили тло...»

«Слухаючи Український Національний Хор минулого вечора 
в Board of Trade під час їхнього першого концерту у Вінніпезі, 
часом здавалося, що ми присутні при безпосередньому тво-
ренні народних пісень. Вони розказали нам історію, показали 
настрій, створили тло  – і все це в настільки природній спосіб  
і з такою простотою, що століття між давниною і сучасністю 
просто зникли. Сорок співаків в національних костюмах – жін-
ки в яскраво-червоному, зеленому, помаранчевому, бірюзо-
вому та жовтому, з гарними уквітчаними головними уборами, 
мереживами намиста різних розмірів та кольорів, чоловіки 
в зелених та коричневих жупанах, чоботи яскраво-червоно-
го або жовтого кольору  – очолював їх усіх, тримаючи під сво-
їм контролем Олександр Кошиць. Вони були чимось значно 
більшим, ніж мальовничою групою співаків. Баси звучали у 
дві сили, як в оркестрі, тенори, багатство альтів, проникаюча 
партія сопран  – усе це зробило їх абсолютно відмінними від 
усього, що тут коли-небудь чули… 
Українців можна буде почути знову сьогодні ввечері і завтра в 
обідній сеанс. Вчора букет троянд їм піднесли представники 
української громади Вінніпегу. А вступну вітальну промову ви-
голосив лейтенант-губернатор Sir James Aikins».

«Free Press Winnipeg», 12 грудня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 141 а

«В одному циклі пісень –  
суміш вишуканості європейської культури  
з шаленою екстравагантністю Східної Європи»

«Перед величезною аудиторією зали Board of Trade Україн-
ський Національний Хор повторив тріумф, якого досягнув на 
концерті минулого вечора. Дуже рідко трапляються такі події, 
що відзначаються винятковою чарівністю, справжньою нови-
зною та відмінною презентацією. Концерт, представлений 
українським хором, поєднує в собі ці три елементи і, таким чи-
ном, позиціонується як ключова подія сезону. 
Цей хор демонструє таке відчуття краси, що навіть найвишука-
ніші струнні ансамблі не зможуть з ним зрівнятись. Диригент 
Олександр Кошиць є майстром хорового стилю. Хор слухається 
його прискіпливо, негайно реагуючи на магію особистості. 
Програму відкрила пісня "Ой рано" в аранжуванні Ступни- 
цького, що показала рідкісну красу тону, витриману немов цер-
ковний дзвін. Далі – пісня про досить жалюгідного персонажа 
у "Була вдовойка", що дала можливість жінкам показати чудові 
якості тону. Сопрано були розміщені праворуч, що не завжди 
типово в нашій країні. Чоловічий спів завжди адекватний та з 
натхненним фоном. В одному циклі пісень поєдналась суміш 
вишуканості та досконалості європейської культури з шаленою 
веселістю та екстравагантністю людей Східної Європи. Публіка 
приймала їх з надзвичайним ентузіазмом, тож багато пісень 
довелось повторювати».

«Free Press Winnipeg», 13 грудня 1923 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 72. Арк. 145

Олександр Кошиць: «Канадійські українці  
своєю щирістю і безпосередністю  
напоминали мені наших наддніпрянців»

«На другий день (12 грудня 1923 року – прим. авт.) всі укра-
їнці Вінніпегу забрали нас на обід до Народньої читальні. 
Зібрання було численно. Мене знайомили з фармарами, 
які приїхали за 600 міль, щоб послухать хору. Було так 
мило, просто і щиро, що, як мені прийшлось відповідать 
на привітання, то взяв за тему  – щирість і теплоту укра-
їнської вдачі. На знаю, як я говорив, але сліз було багато. 
Вражіння зосталось прекрасне і від людей, і від прийо-
му... Взагалі Канадійські українці своєю щирістю і безпо-
середністю напоминали мені наших наддніпрянців, що 
страшенно хвилювало мене. Деякі поприїздили за сот-
ні миль. А одна пані приїхала за 800 миль, щоб, як вона  
казала, "хоч доторкнутись до того Кошиця, про якого 
стілько читала й чула". Це мене дуже схвилювало».

Зі «Щоденника» Олександра Кошиця



КУБА:

«Ці люди мають  
високу концепцію краси»

«Треба чути Український Хор, щоб зрозуміти тісний взаємозв’я-
зок, що існує між його учасниками. Чотирнадцять жінок та двад-
цять п’ять чоловіків – і всі, за винятком диригента, одягнені в на-
ціональні строї рідного краю. Ці люди мають високу концепцію 
краси в її найбільш піднесеній та поважній формі. Дисципліну 
хору доведено до покірности. Хор є напрочуд однолитий, одно-
рідний, компактний»

Хосе Калеро, «El Mundo» (Гавана),  
18 лютого 1924 року

15 – 28 ЛЮТОГО 1924: 

10 КОНЦЕРТІВ:

МЕДІА-РЕЗОНАНС:

Гавана 

Teatro Capitolio, Teatro Payret

El Mundo, La Lucha

Концертні зали, де проходили виступи Українського Національного Хору у Гавані:  
Teatro Capitolio, Teatro Payret.

На Кубу українські співаки прибувають 15 лютого 1924 року, 
перетнувши Мексиканську затоку на пароплаві Abangaros. 
Вихід в море через дельту річки Міссісіпі нагадав Кошицю 
рідний Дніпро: «Річка страшенно широка, береги пустинні, 
заросші лозами – нагадався Дніпро і туга стиснула серце…»
Інституційно співпраця велась з місцевим товариством  
Pro-Arte Musical, утвореного з ініціативи групи жінок під 
проводом діячки María Teresa García Montes de Giberga у 1918 
році. Товариство сприяло розвитку музичної культури Куби, 
не лише влаштовуючи концерти місцевих музикантів, але й 
запрошуючи видатні проекти з-за кордону: оперні студії, ба-
летні трупи, хори, світових виконавців рівня Яші Хейфеця, 
Марти Грем, Володимира Горовиця, Артура Рубінштейна,  
Ренати Тебальді, Сергія Рахманінова, Пабло Касальса чи Сер-
гія Прокоф’єва. 
Починаючи з дебютного концерту, що відбувся 16 лютого 1924 
року в Teatro Capitolio, Український Національний Хор під 

орудою Олександра Кошиця знайомить кубинську громад-
ськість з українським народним співом, досягаючи, за оцін-
кою місцевої преси, «справжнього мистецького і суспільного 
успіху». Останні два концерти українців у Гавані пройшли 
в одному з найкращих кубинських концертних приміщень 
того часу Teatro Payret. 
Повернувшись до США, український хор гастролює ще три 
місяці. 7 травня 1924 року дає свій заключний концерт у 
Нью-Йорку. «Таким робом ми закінчили свою роботу і своє 
істнування як У. Н. Хор, – резюмує у «Щоденнику» Олександр 
Кошиць. – За останній сезон дано було 147 концертів, за літ-
ній сезон 107 і за перший сезон більш 130. Всего в Америці 
дано мною записаних концертів 384, але здається, що більш, – 
мабуть до 400». 
Гастролі Української Республіканської Капели (Українського 
Національного Хору) під орудою Олександра Кошиця як укра-
їнської культурної місії за кордоном завершено. 
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«Музика народів колишньої російської держави переживає фази 
дійсно надзвичайно цікаві. Усі твори українських авторів, що 
показав нам Український Хор Кошиця, свідчать про їхній рівень 
краси та чарівності, що в основі своїй приховують внутрішню силу 
та пристрасть. Вони нас вражають бунтівними вибухами, а часами 
заколисують любовними ніжними мелодіями.
Український Хор, котрий ми почули вчора й позавчора, розуміє, 
відчуває та висловлює в спосіб абсолютно досконалий українські 
народні пісні та ритми, які справляють враження, що лірика є чи-
мось вродженим слов’янській душі. Не залишаючись на боці ані 
найменшої дрібниці, завжди в межах найбільш абсолютної точ-
ності та єдності, він не боїться взятися за непросту роботу імітації 
оркестру та оркестрових інструментів. Надаючи колориту та ефек-
ту тонові та модуляціям  – створюється ансамбль гідний найбіль-
шого подиву. 
Треба чути Український Хор, щоб зрозуміти тісний взаємозв’язок, 
що існує ще між різними його елементами. Чотирнадцять жінок та 
двадцять п’ять чоловіків  – і всі, за винятком диригента, одягнені 
в національні строї рідного краю. Ці люди мають високу концеп-
цію краси в її найбільш піднесеній та поважній формі. Дисци-
пліну всіх складових частин хору доведено до покірности. Хор є 
напрочуд однолитий, однорідний, компактний. Тенори, сопрано, 
мецо-сопрано, контральти, баритони та баси ведуть свої голоси 
непохибно й майстерно. Вони вживають їх з тією ж впевненістю,  
з якою музикант оркесту  – свій інструмент. Чисті звуки, градації, 
арпеджіа, апподжатури, портаменто – усе, чого вимагає белькан-
то, щоб бути найбільш блискучим та чарівним – все це ми знаходи-
мо в хорі Кошиця, що надає йому вартість симфонічної інституції 
виняткової ваги». 

Хосе Калеро, «El Mundo» (Гавана), 18 лютого 1924 року
ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 48

Хосе Калеро: 
«Симфонічна інституція виняткової ваги»

Підпис до фото Українського Націо-
нального Хору у кубинському журналі: 
«Відомий Український Національний 
Хор Олександра Кошиця, що його 
Макс Рабінов привіз до Гавани мину-
лого місяця, залишиться в мистецьких 
анналах Куби».Æ

Підпис до фото Українського Національного Хору у кубинській га-
зеті «La Lucha» від 18 лютого 1924 року: «На цій світлині митці, та-
ланти яких об’єднані у знаменитому Українському хорі, що приїхав 
до нашої столиці на борту пароплава "Абангарос". Їхній дебют в те-
атрі "Капітолій" був справжнім мистецьким та суспільним успіхом».

Å ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 77. Арк. 1



Україна

1 11.04.1919 Станіславів Театр музичного товариства  
ім. С. Монюшка (нині Обласна філармонія, 
м. Івано-Франківськ)

2 14.04.1919 Станіславів Театр музичного товариства  
ім. С. Монюшка

3 15.04.1919 Станіславів Театр музичного товариства  
ім. С. Монюшка

4 22.04.1919 Стрий Будівля товариства «Сокіл»

5 23.04.1919 Стрий Будівля товариства «Сокіл»

Чехословаччина

6 27.04.1919 Ужгород Готель «Корона»

7 09.05.1919 Прага Obecní dům

8 11.05.1919 Прага Národní divadlo

9 14.05.1919 Прага Obecní dům

10 15.05.1919 Прага Obecní dům

11 17.05.1919 Прага Obecní dům

12 18.05.1919 Прага Rudolfinum

13 19.05.1919 Пільзно Měšťanská beseda

14 21.05.1919 Брно Besední dům

15 22.05.1919 Брно Besední dům

16 25.05.1919 Брно Besední dům

17 26.05.1919 Простейов Městské divadlo

18 27.05.1919 Оломоуць Národní dům

19 29.05.1919 Хрудім Průmyslové muzeum

20 01.06.1919 Прага Obecní dům

21 10.06.1919 Прага Obecní dům

22 11.07.1919 Турнов Dvorana Sokolovny Turnovske

23 13.07.1919 Турнов Dvorana Sokolovny Turnovske

24 17.07.1919 Млада-Болеслав Mestské divadlo

25 18.07.1919  Їчін Sokol

Австрія

26 22.07.1919 Відень Wiener Konzerthaus

27 24.07.1919 Відень Wiener Konzerthaus

28 25.07.1919 Відень Wiener Konzerthaus

29 27.07.1919 Відень Wiener Konzerthaus

30 06.08.1919 Відень Табір українських військовополонених

31 13.08.1919 Баден Kurhaus

32 11.09.1919 Відень Der Große Musikvereinssaal

33 13.09.1919 Відень Der Große Musikvereinssaal

34 15.09.1919 Баден Kurhaus

35 21.09.1919 Відень Чеський Дім

36 06.10.1919 Інсбрук Stadtsäle

Швейцарія

37 10.10.1919 Базель Stadt Kasino

38 13.10.1919 Женева La salle de la Réformation

39 15.10.1919 Берн Casino Bern

40 17.10.1919 Лозанна Maison du Peuple

41 18.10.1919 Цюрих Kaufleufen

42 21.10.1919 Берн Casino Bern

43 22.10.1919 Женева Victoria Hall

44 25.10.1919 Цюрих Town Hall

45 29.10.1919 Базель Stadt Kasino

46 01.11.1919 Берн Kursaal Schanzli

Франція

47 06.11.1919 Париж Salle Gaveau

48 12.11.1919 Париж Salle Gaveau

49 15.11.1919 Париж Salle Gaveau

50 18.11.1919 Бордо Cinema Olympia

51 19.11.1919 Бордо Cinema Olympia

52 21.11.1919 Тулуза La Sallè du Jardin-Royal

53 22.11.1919 Тулуза La Sallè du Jardin-Royal

54 24.11.1919 Марсель Salle Prat

55 25.11.1919 Марсель Salle Prat

56 26.11.1919 Марсель Salle Prat

57 28.11.1919 Ніца Casino municipal de Nice

58 29.11.1919 Ніца Casino municipal de Nice

59 03.12.1919 Ліон L’Opéra Grand Théâtre

МАРШРУТ СВІТОВИХ ГАСТРОЛЕЙ  
Української Республіканської Капели (Українського Національного Хору)  
під орудою Олександра Кошиця у 1919–1924 роках*

1919–1922 роки: Західна Європа
Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія,  
Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія

* Хронологія турне подається на підставі опрацювання архівних джерел та 
наукової літератури: ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 1, 2 (мемуаристика, афіші, 
бухгалтерія Капели); Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистець-
ка діяльність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ: Фенікс, 2012. 416 с.; Наріж-

ний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома 
світовими війнами. Прага, 1942. 609 с. Таблиця може містити неточності та  
потребує подальших доопрацювань на підставі роботи в закордонних архі-
вах. Гастролі в США подаються лише переліком міст.
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60 04.12.1919 Ліон L’Opéra Grand Théâtre

61 07.12.1919 Париж Théâtre du Vaudeville

62 09.12.1919 Париж Théâtre du Vaudeville

63 11.12.1919 Париж Théâtre du Vaudeville

64 13.12.1919 Париж Théâtre du Vaudeville

65 14.12.1919 Париж Théâtre du Vaudeville

66 17.12.1919 Париж Salle Gaveau

67 20.12.1919 Париж Cirque d’Hiver Pasdeloup

68 21.12.1919 Париж Cirque d’Hiver Pasdeloup

69 29.12.1919 Париж Salle Gaveau

70 30.12.1919 Париж Salle Gaveau

71 31.12.1919 Париж Salon, Princesse Edmond de Polignac

Бельгія

72 03.01.1920  Льєж Conservatoire Royal de Liège

73 05.01.1920  Льєж Conservatoire Royal de Liège

74 08.01.1920 Брюссель Théâtre Royal de la Monnaie

75 11.01.1920 Брюссель La Salle de la Grande Harmonie

76 14.01.1920 Брюссель La Salle de la Grande Harmonie

77 16.01.1920 Антверпен Jardin Zoologique

Нідерланди

78 19.01.1920 Роттердам Doelen Zaal

79 22.01.1920 Гаага Koninklijke Schouwburg

80 24.01.1920 Амстердам Hollandsche Schouwburg

81 25.01.1920 Гаага Dierenfuju

82 29.01.1920 Гаага Koninklijke Schouwburg

Велика Британія

83 03.02.1920 Лондон Queen’s Hall

84 06.02.1920 Лондон Queen’s Hall

85 08.02.1920 Лондон Christ Church (Westminster Bridge Road)

86 09.02.1920 Лондон Queen’s Hall

87 10.02.1920 Лондон Central Hall Westminster

88 13.02.1920 Лондон Queen’s Hall

89 17.02.1920 Лондон Queen’s Hall

90 18.02.1920 Лондон Queen’s Hall

91 23.02.1920 Лондон Queen’s Hall

92 24.02.1920 Лондон People’s Palace

93 26.02.1920 Лондон Queen’s Hall

94 27.02.1920 Лондон King’s College

95 29.02.1920 Лондон Chiswick Empire Theatre

Бельгія

96 04.03.1920 Брюссель La Salle de la Grande Harmonie

97 14.03.1920 Брюссель Salle Patria

98 15.03.1920  Льєж Conservatoire Royal de Liège

99 20.03.1920 Брюссель Hotel de Ville de St-Gilles les Bruxelles

100 27.03.1920 Брюссель Cercle Artistique et Littéraire

101 28.03.1920 Брюссель Conservatoire royal de Bruxelles

102 30.03.1920 Брюссель Maison du Peuple

Німеччина

103 28.04.1920 Берлін Sing-Akademie

104 01.05.1920 Берлін Central-Theater

105 02.05.1920 Берлін Beethoven-Saal

106 05.05.1920 Берлін Der Marmorsaal im Zoo

107 08.05.1920 Берлін Berliner Konzerthaus

108 09.05.1920 Берлін Großes Schauspielhaus

109 10.05.1920 Берлін Kaisersaal im Rheinhgold Weinhaus

110 16.05.1920 Берлін Großes Schauspielhaus

111 17.05.1920 Берлін Philharmonie

112 19.05.1920 Берлін Blüthner-Saal

113 21.05.1920 Берлін Hochschule für Musik

114 23.05.1920 Берлін Philharmonie

115 26.05.1920 Берлін Deutsche Gesellschaft

116 28.05.1920 Берлін Brüdervereinshaus

117 01.06.1920 Берлін Philharmonie

118 03.06.1920 Берлін Beethoven-Saal

119 06.06.1920 Берлін Philharmonie

120 08.06.1920 Берлін Blüthner-Saal

121 10.06.1920 Зальцведель Табір українських військовополонених

122 12.06.1920 Берлін Grosse Aula der Universität

123 14.06.1920 Берлін  Neue Welt

124 15.06.1920 Берлін Archenhold-Sternwarte

Чехословаччина

125 08.08.1920 Турнов Sokolovny Turnovske

126 15.08.1920 Нова-Пака Dvorana Sokolovny

127 16.08.1920 Горіце Koruna

128 18.08.1920 Німецьке Яблонне Schützenhaus

129 19.08.1920 Німецьке Яблонне Schützenhaus 

130 24.08.1920 Млада-Болеслав Mestské divadlo

131 25.08.1920 Їчін Sokol

132 27.08.1920 Двур-Кралове-над-
Лабем

Hanákov

133 29.08.1920 Семіли Sokol

134 12.09.1920 Турнов Sobór

135 10.10.1920 Турнов Sokolovny Turnovske
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Польща

136 19.10.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

137 21.10.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

138 24.10.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

139 01.11.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

140 03.11.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

141 07.11.1920 Люблін Colosseum

142 11.11.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

143 14.11.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

144 21.11.1920 Варшава Coliseum

145 24.11.1920 Варшава Filharmonia Warszawska

146 03.12.1920 Лодзь

147 04.12.1920 Лодзь

148 07.12.1920 Лодзь

149 08.12.1920 Лодзь

150 09.12.1920 Лодзь

151 12.12.1920 Лодзь

152 26.12.1920 Лодзь

153 01.01.1921 Варшава Filharmonia Warszawska

154 06.01.1921 Лодзь

155 06.01.1921 Варшава Filharmonia Warszawska

Франція

157 16.01.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

158 18.01.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

159 20.01.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

160 22.01.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

161 23.01.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

162 25.01.1921 Ліон L’Opéra Grand Théâtre

163 26.01.1921 Ліон L’Opéra Grand Théâtre

Іспанія

164 29.01.1921 Барселона Palau de la Música Catalana

165 30.01.1921 Барселона Palau de la Música Catalana

166 03.02.1921 Більбао Alameda de Urguijo

167 04.02.1921 Більбао Alameda de Urguijo

168 05.02.1921 Більбао Alameda de Urguijo

169 08.02.1921 Ов’єдо Théâtre Campoamor

Франція

170 10.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

171 11.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

172 12.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

173 13.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

174 14.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

175 15.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

176 16.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

177 17.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

178 18.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

179 19.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

180 22.02.1921 Ліон L’Opéra Grand Théâtre

181 23.02.1921 Ліон L’Opéra Grand Théâtre

182 25.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

183 26.02.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

Бельгія

184 28.02.1921 Брюссель Théâtre Royal des Galeries

185 01.03.1921 Брюссель Théâtre Royal des Galeries

186 02.03.1921 Брюссель Théâtre Royal des Galeries

187 03.03.1921 Брюссель Théâtre Royal des Galeries

188 10.03.1921 Брюссель Salle Patria

189 11.03.1921 Брюссель Salle Patria

190 13.03.1921 Брюссель Salle Patria

191 15.03.1921 Гент Theatre Royal de Gand

192 19.03.1921 Брюссель Salle Patria

Франція

193 21.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

194 22.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

195 23.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

196 24.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

197 25.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

198 26.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

199 27.03.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

200 08.04.1921 Париж Théâtre des Champs-Élysées

Німеччина

201 03.05.1921 Кельн Bürgergesellschaft

202 10.05.1921 Дуйсбург Tonhalle

203 16.04.1922 Берлін Beethoven-Saal

204 17.04.1922 Берлін Der Marmorsaal im Zoo

205 18.04.1922 Берлін Der Marmorsaal im Zoo

206 20.04.1922 Берлін Der Marmorsaal im Zoo

207 26.04.1922 Берлін Hochschule für Musik

208 27.04.1922 Берлін Hochschule für Musik
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США, Мексика, Аргентина, Уругвай, Бразилія,  
Канада, Куба

США

05.10.1922 Нью-Йорк Carnegie Hall

06.10.1922 – 
09.12.1922

Вашингтон, Ричмонд, Гемптон, Норфолк, Піттсбург, Нілс, 
Акрон, Лайма, Детройт, Клівленд, Чикаго, Еванстон, Форт-Вейн, 
Лафайетт, Індіанаполіс, Терре-Хот, Сент-Луїс, Колумбія, Сент-
Джозеф, Топіка, Емпоріа, Талса, Оклахома-Сіті, Літл-Рок, Мемфіс, 
Нашвілл, Атланта, Даллас, Вейко, Галвестон, Сан-Антоніо

Мексика

10.12.1922 Монтеррей

12.12.1922 Тампіко Teatro Isabel

13.12.1922 Тампіко Teatro Isabel

15.12.1922 Сан-Луїс-Потосі Gran Teatro de la Paz

16.12.1922 Сантьяго-де-
Керетаро

Teatro de la República

17.12.1922 Гвадалахара Gran Teatro Degollado

18.12.1922 Гвадалахара Gran Teatro Degollado

19.12.1922 Гвадалахара Gran Teatro Degollado

20.12.1922 Мехіко Teatro Arbeu

21.12.1922 Мехіко Teatro Arbeu

22.12.1922 Мехіко Teatro Arbeu

23.12.1922 Мехіко Teatro Arbeu

24.12.1922 Мехіко Teatro Arbeu

24.12.1922 Мехіко Teatro Arbeu

25.12.1922 Мехіко Plaza de Toros «El Toreo»

25.12.1922 Мехіко Plaza de Toros «El Toreo»

28.12.1922 Мехіко Teatro Esperanza Iris

29.12.1922 Мехіко Teatro Esperanza Iris

30.12.1922 Мехіко Teatro Esperanza Iris

30.12.1922 Мехіко Teatro Esperanza Iris

31.12.1922 Мехіко Teatro Esperanza Iris

31.12.1922 Мехіко Teatro Esperanza Iris

01.01.1923 Мехіко Plaza de Toros «El Toreo»

01.01.1923 Мехіко Teatro Esperanza Iris

03.01.1923 Толука Teatro Principal

04.01.1923 Ель Оро Gran Teatro Orbeo

05.01.1923 Толука Plaza de Toros de Toluca

06.01.1923 Мехіко Plaza de Toros «El Toreo»

07.01.1923 Пуебла Plaza De Toros De Puebla

08.01.1923 Пуебла Teatro Cine Lux

09.01.1923 Орісаба Teatro Llave

10.01.1923 Веракрус Teatro Variedades

11.01.1923 Веракрус Teatro Variedades

12.01.1923 Халапа

14.01.1923 Пачука-де-Сото Teatro Bartolome de Medina

16.01.1923 Ґуанахуато Teatro Juares

17.01.1923 Леон

18.01.1923 Аґуаскальєнтес Gran Teatro Morelos

19.01.1923 Сакатекас Gran Teatro Carderon

20.01.1923 Дуранго Teatro Victoria

21.01.1923 Дуранго Teatro Victoria

22.01.1923 Торреон Teatro Princesa

23.01.1923 Торреон Teatro Princesa

24.01.1923 Сальтільйо Gran Teatro Obrero

25.01.1923 Монтеррей Teatro Independencia

26.01.1923 Лорето Teatro Strand

США

27.01.1923 – 
13.03.1923

Сан-Антоніо, Канзас-Сіті, Омаха, Піттсбург, Баффало, Рочестер, 
Оборн, Ютіка, Сірак’юс, Бінкгемптон, Скрентон, Поттсвіл, 
Шамокін, Нью-Йорк, Трой, Поукіпзі, Монтпілієр, Філадельфія, 
Фолл-Рівер, Бостон, Бріджпорт

«Від жовтня 1922 р. до середини березня 1923 р.  
(за якихось 190 днів) Український Національний Хор 

дав 138 концертів і зробив 40.000 км.  
залізницею й морем»  

Симон Наріжний 

Аргентина 

03.06.1923 – 
05.07.1923

Буенос-Айрес Teatro Coliseo

07.07.1923 Росаріо Teatro La Opera

08.07.1923 Росаріо Teatro La Opera

08.07.1923 Росаріо Teatro La Opera

09.07.1923 Росаріо Teatro La Opera

11.07.1923 Кордова Teatro Rivera Indarte

12.07.1923 Кордова Teatro Rivera Indarte

14.07.1923 Кордова Teatro Rivera Indarte

15.07.1923 Кордова Teatro Rivera Indarte

15.07.1923 Кордова Teatro Rivera Indarte

17.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin

18.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin

21.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin

22.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin

23.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin

24.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin

25.07.1923 Ла-Плата Teatro Argentino

26.07.1923 Ла-Плата Teatro Argentino

27.07.1923 Буенос Айрес Teatro San Martin
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Уругвай

28.07.1923 Монтевідео Teatro Artigas

29.07.1923 Монтевідео Teatro Artigas

29.07.1923 Монтевідео Teatro Artigas

31.07.1923 Монтевідео Teatro Artigas

01.08.1923 Монтевідео Teatro Artigas

Аргентина

03.08.1923 Буенос Айрес Teatro Avenida

04.08.1923 Буенос Айрес Teatro Avenida

10.08.1923 Буенос Айрес

14.08.1923 Ла-Плата Teatro Argentino

15.08.1923 Ла-Плата Teatro Argentino

17.08.1923 Буенос Айрес

18.08.1923 Баїя-Бланка Teatro Municipal

19.08.1923 Баїя-Бланка Teatro Municipal

22.08.1923 Баїя-Бланка Teatro Municipal

29.08.1923 Росаріо Teatro La Opera

30.08.1923 Росаріо Teatro La Opera

01.09.1923 Росаріо Teatro La Opera

02.09.1923 Росаріо Teatro La Opera

Уругвай

05.09.1923 Монтевідео Teatro Artigas

06.09.1923 Монтевідео Teatro Artigas

07.09.1923 Монтевідео Teatro Artigas

08.09.1923 Монтевідео Teatro Artigas

09.09.1923 Монтевідео Teatro Artigas

«Загально за цей сезон– червень-вересень (1923 року)  
ми мали 107 концертів» 

Олександр Кошиць

Бразилія

15.09.1923 Сан-Паулу Theatro Municipal de São Paulo

16.09.1923 Сан-Паулу Theatro Municipal de São Paulo

17.09.1923 Сан-Паулу Theatro Municipal de São Paulo

18.09.1923 Сан-Паулу Theatro Municipal de São Paulo

21.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

22.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

23.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

23.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

24.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

25.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

26.09.1923 Ріо-де-Жанейро Theatro Lyrico

США

25.10.1923 – 
10.02.1924

Нью-Йорк, Філадельфія, Аллентаун, Вілмінгтон, Вашингтон, 
Йорк, Трентон, Піттсфілд, Гаррісберг, Скрентон, Рочестер, 
Піттсфілд, Ітака, Сірак’юс, Баффало, Ютіка, Бостон, Лоуелл, 
Кембридж (Harvard University «Sanders Theatre»), Спрінґфілд, 
Бейонн, Поукіпзі, Ньюарк, Балтімор, Піттсбурґ, Янгстаун, 
Клівленд, Детройт, Гренд-Репідс, Чикаго, Сент-Луїс, Канзас-Сіті, 
Омаха, Денвер, Пуебло, Колорадо-Спрінгз, Солт-Лейк-Сіті, Бойсе, 
Москов, Уола Уола, Пулман, Такома, Портленд, Сан-Франциско, 
Сакраменто, Окленд, Пасадена, Лос-Анджелес, Сан-Дієго,  
Санта-Барбара, Помона, Тусон

Канада

15.11.1923 Торонто Massey Music Hall

16.11.1923 Торонто Massey Music Hall

17.11.1923 Торонто Massey Music Hall

11.12.1923 Вінніпег Board of Trade

12.12.1923 Вінніпег Board of Trade

12.12.1923 Вінніпег Board of Trade

Куба

16.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

17.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

18.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

19.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

20.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

21.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

22.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

23.02.1924 Гавана Teatro Payret

24.02.1924 Гавана Teatro Capitolio

25.02.1924 Гавана Teatro Payret

США

10.03.1924 – 
06.05.1924

Кі-Вест, Маямі, Орландо, Дейтона-Біч, Джексонвілл, Чарлстон, 
Колумбія, Атланта, Монтгомері, Новий Орлеан, Гемптон, Даллас, 
Форт-Вейн,Вічита, Лоренс, Лінкольн, Колумбія, Фолл-Рівер, 
Гановер, Нью-Йорк

«За останній сезон дано було 147 концертів,  
за літній сезон 107 і за перший сезон більш 130.  
Всего в Америці дано мною записаних концертів 384,  
але здається, що більш, – мабуть до 400»

 Олександр Кошиць



* Подається за джерелами: Українська пісня за кордоном. Світова концертова 
подорож українського національного хору під проводом Олександра А. Ко-
шиця (Голос закордонної критики). Париж, 1929; Пеленський О. Українська 

пісня у світі. Світова концертова подорож Української республіканської капе-
лі. Спомини учасника. Львів, 1933.

РЕПЕРТУАР СВІТОВИХ ГАСТРОЛЕЙ 
Української Республіканської Капели (Українського Національного Хору)  
під орудою Олександра Кошиця у 1919–1924 роках*

Гастрольний репертуар українського хору за кордоном складався 
з кантів, колядок, веснянок, народних пісень в обробках україн-
ських композиторів: Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Миколи 
Леонтовича, Олександра Кошиця, Якова Степового, Порфирія Де-
муцького, Якова Яциневича, Анатоля Вахнянина, Філарета Колес-
си, Пилипа Козицького, Михайла Вериківського, Василя Барвін-
ського, Станіслава Людкевича і Василя Ступницького. 
Як свідчать опрацьовані архівні матеріали фонду Української Рес-
публіканської Капели ЦДАВО України, твори Миколи Леонтовича 
посідали перше місце в репертуарі хору. Це також підтверджує  
у своєму «Щоденнику» Олександр Кошиць («"Щедрик" був корон-
ною точкою нашого репертуару упродовж 5 з половиною років»),  
а також співак і кур’єр Капели Олександр Пеленський:
«Найбільш улюбленими піснями були 
пісні Леонтовича, які тріумфально пе-
рейшли через старий і новий світи, а 
саме його «Матір Божа Почаївська», 
«Щедрик» і «Ой пряду, пряду» здобули 
собі величезну славу та популярність. 
Вони дійсно все і всюди зачаровували 
публіку і нераз бувало, що з боку пу-
бліки передавано карточками бажан-
ня, щоби одну з цих пісень заспівали, 
коли її не було в репертуарі. Майже 
кожний європейський музик чи ком-
позитор бажав мати ноти з цих пісень, 
а першу з них чеські композитори переробили на оркестру». 
Свідок світового тріумфу «Щедрика» та інших творів Леонтовича 
подає також і цікаві обставини їхнього виходу на світову арену:
«Історія цих пісень Леонтовича доволі цікава, бо він сам, будучи 
народнім учителем, компонував собі свої пісні для себе, не доці-
нюючи їх високої вартости ізза своєї скромности та нерадо пускав 
їх у світ. І коли У.Р. Капеля вибиралась на світове турне, а дехто з 
Капелі прохав його, щоби він рівно ж дав щось зі своїх творів до 
«європейського» репертуару, він заявив на це, що не дасть, бо 
його пісні так недоладно скомпоновані, що їх не випадає співати 
на сцені празькій чи паризькій. Тому йому прямо викрали ці пісні 
і в той спосіб вони узріли світло денне».
Твори Миколи Леонтовича, що звучали у виконанні Капели за кор-
доном: «Почаївська Божа Матір», «Ой, там за горою», «Щедрик», 
«Ой, пряду, пряду», «Коза», «Діду мій, дударику», «Чого, Івасю, 
змарнів», «Ой, у полі при дорозі», «Ой, вийду я на улицю», «Мак», 
«Ой, з-за гори та й стовпом дим», «Зайко», «Женчичок, брен-
чичок», «На городі качки пливуть», «Ой, темная, та й невидная  
ніченька».
Твори Миколи Лисенка, що звучали у виконанні Капели за кордо-
ном: «Колядки», «Веснянки» перший вінок, «Веснянки» другий ві-
нок, «Купальська справа»; канти: «Хресним древом», «Пречистая 
Діво Мати»; народні пісні: «Ой, там за яром», «Ой, гай мати», «Ох, 
зійду я на могилу», «Тече річка беріжками», «Про козака Софро-
на», «Чи це ж тії черевички», «По опеньки ходила», «Козаченьку, 
куди йдеш», «Не топила, не варила», «Ой, послала мене мати», 
«Верховино», «Гей, не дивуйте», «Шумить, гуде дібровонька»,  

«Вітер, вітер коло хати», «Ой, летіла горлиця», «На городі кали-
нонька», «Іван Гус».
Твори Олександра Кошиця, що звучали у виконанні Капели за 
кордоном: канти: «Св. Варварі», «Св. Миколаю», «Ангелу Храни-
телю», «Св. Пасха»; колядки: «Три товариші», «Діва Марія», «Жила 
вдовойка», «Дар днесь пребагатий», «Нова радість стала», «Що 
в пана дядька», «Ой, у бору та й волохи поють»; веснянки: «Шум 
ходить по діброві», «Ягіл, ягілочка», «Царівна», «Кривий танок», 
«Зайко», «Коло млина калина», «Перепілка», «Мак»; народні пісні: 
«Біду собі купила», «Гей, ой у полі криниця», «Ой, бочечка дубо-
вая», «Ой, горе калині», «Ой, на горі пшениченька», «Поза гаєм 
брала дівка льон», «Кулик чайку полюбив», «Чижик», «Ченчик», 
«На улиці скрипка грає», «Ой, дівчина Уляна», «Косив козак сіно», 
«Журба», «Журавель», «Ой, хмариться, буде дощ», «Ой, у полі 
вітер віє», «Ой, у полі Баришполі», «Бодай тая степовая могила 
запала», «Тихо Дунай воду несе», «Байда», «У полі корчомка»,  
«Та орав мужик край дороги», «Гей, я козак з України!», «Всі зірочки»,  
«А вже ж вечір вечоріє», «Ой, піду в лободу», «Марусенько, сер-
денько», «Ой, піду я по добрій пороші», «Стоїть явір над водою», 
«Вилітали орли», «Ой, з-за гори, з-за крутої». 
Твори Кирила Стеценка, що звучали у виконанні Капели за кор-
доном: «Над нами ніч», «Сон», «Прометей», «Живи, Україно!»;  
канти: «Через поле», «Зібралися невірнії»; колядки: «Ой, на го-
роньці», «А в Куцівці церкву будують», «Спід гір, спід долин»,  
«А в нашого хазяїна», «На Орданській річці», «Ой, сивая та й  
зозуленька», «Ой, за горою, за зеленою».
Твори інших українських композиторів: «Ой, сивая зозуленька 
всенькі сади облітала», «Бігло козенятко» (Яків Степовий), «Страш-
ний Суд» (Порфирій Демуцький), «Кант Св. Георгію» (Яків Яцине-
вич), «Вассана» (Анатоль Вахнянин), «Коломийка», «Обжинки» 
(Філарет Колесса), «Коляда, колядниця» (Пилип Козицький), «Ой, 
в чистим полі» (Михайло Вериківський), «Ой, ходить сон» (Василь 
Барвінський в аранжуванні Олександра Кошиця), «Чорна ріля ізо-
рана» (Станіслав Людкевич), «Ой, рано, рано кури запіли», «Ой, 
дозволь, пан хазяїн», «Прилетів сокіл до віконця», «Жила Улянка» 
(Василь Ступницький).
Окрім українських пісень Капела виконувала твори іноземних 
композиторів в аранжуванні Олександра Кошиця, зокрема: «La 
Marseillaise» (французький гімн), «The Rakes of Mallow» (ірланд-
ська народна пісня), «Mother Makrie» (шотландська пісня); «El 
Cant dels Aucells», «El Decembre con Gelat» (іспанського компози-
тора Луї Міллета (Lluís Millet), «Maitasun atsekabea» (іспанського 
композитора Хесуса Гуріді (Jesus Guridi), «Old Folks at Home», «Oh! 
Susanna» (американського композитора Стівена Фостера (Stephen 
Foster), «Listen to the lambs» (американського композитора Ната-
ніеля Детта (Nataniel Dett), «Lullaby» (американського композито-
ра Гаррі Бурлея (Harry Burleigh), «Water bоу», «Perjura», «Paloma 
Blanca» (мексиканського композитора Мігеля де Техади (Miguel 
Lerdo de Tejada), «Vente Conmigo Niña» (креольська пісня), «Eli еli»,  
«Соl nidrej» (єврейські пісні).



Похідна канцелярія ГОЛОВНОГО ОТАМАНА:  
«Листи дерігента Української Республіканської  
Капели п. КОШИЦЯ про матеріяльний стан капели»

Упродовж закордонних гастролей Української Республіканської 
Капели (1919–1924) між Головним Диригентом Капели Олексан-
дром Кошицем та Головним Отаманом УНР Симоном Петлюрою 
провадилось листування. Про це свідчить знайдена у фондах 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управ-
ління України відповідна кореспонденція. 
У своїх листах до Олександра Кошиця і капелян (опубліковані у 
попередніх розділах книги – ст. 101, 207, 228, 247) Симон Петлюра 
пророкує дипломатичній місії хору історичне значення: «Важка 
й висока Ваша праця буде записана на сторінках історії нашого 
Державного й Культурного Будівництва»; нагадує про ідеологіч-
ні налаштування проекту: «Коли Вас будуть інтерв’ювати – неза-
мітно говоріть: «Українська музика – пісня "незалежна" – "своя" – 
"непохожа"  – "своєрідна".  – Є частиною незалежної України»; 
турбується про здоров'я диригента: «Милий і дорогий Маестро 
Олександре Антоновичу!.. бережіть свої сили і здоров’я!» Усі 
чотири листи Голови Директорії УНР, що зберігаються у фонді 
Капели (перший лист датується 18 вересня 1919 року, останній  –  
5 лютого 1923 року), досі маловідомі в українському середовищі  
і становлять цінність як для історичної науки і музикознавців, так 
і для дослідників культурної дипломатії України. 
Справжньою знахідкою проекту стали невідомі досі листи Олек-
сандра Кошиця до Симона Петлюри, що зберігались у фонді 
«Канцелярії Директорії УНР» (ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. 
Спр. 37) і вперше публікуються у цьому виданні. Матеріали були 
виявлені у 2016 році Валентином Кавунником у ході його роботи 
над авторським проектом «Архів УНР». 

Хронологія знайдених семи листів Олександра Кошиця до Симо-
на Петлюри охоплює період з 29 січня 1920 року по 21 червня 1921 
року і надіслані вони диригентом Капели з Нідерландів (Гаага), 
Німеччини (Берлін, Герген) і Польщі (Варшава). 
У своїх листах до Голови Директорії УНР Олександр Кошиць не 
лише звітується про концертні й політичні успіхи Капели («Швей-
царія, Франція, Бельгія і Голяндія в один голос говорять про Ка-
пелю, як про якесь чудо. Вітають ідею такого рода пропаганди, 
говорять явно і відверто про наші політичні змагання, визнають 
високу культурність душі нашого народу»), але й нарікає на го-
стру фінансову кризу та внутрішні конфлікти в колективі, спричи-
нені недобросовісним виконанням своїх фінансових обов'язків 
агентів УНР за кордоном («Молю Вас Христом Богом дати наказ 
всім підпанкам, котрі не хочуть слухать ні Вас, ні Закону, щоб 
єдина активна робота, робота Капели не була припинена завдя-
ки їх капризу»). Олександр Кошиць апелює до політичного про-
текторату Симона Петлюри, як керівника держави і фундатора 
Капели: «Вибачте, що турбуємо Вас нашою (але й Вашою) спра-
вою»; виливає Головному Отаману свою наболілу душу: «Вибачте, 
дорогий батьку, що такого неприємного листа написав Вам, але 
без сповіді навіть сама праведна душа існувати не може».
Ця кореспонденція є не лише цінним інформативним джерелом 
з історії проекту, але й свідченням довіри й близькості між «за-
мовником» і «виконавцем» проекту культурної дипломатії УНР,  
та демонструє актуальну для сьогоднішньої України здатність мит-
ця і державника, попри труднощі і катастрофи, до співпраці в ім'я 
престижу України в світі.

ЛИСТИ  
Головного диригента Української Республіканської 
Капели Олександра Кошиця до Головного Отамана 
Української Народної Республіки Симона Петлюри:  
1920–1921 рр.
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Вельмишановний дорогий наш батьку Симон Васильович!

Користуюсь нагодою передать Вам листа через п. Грановсько-
го, котрий був присутній на нашім концерті в Гаазі, знає, що ми 
зробили в Голяндії і як про нас тут, за кордоном люде думають  
і говорять. Швейцарія, Франція, Бельгія і Голяндія в один голос 
говорять про Капелю, як про якесь чудо. Вітають ідею такого 
рода пропаганди, говорять явно і одверто про наші політичні 
змагання, визнають високу культурність душі нашого народу 
і буквально кажуть так: «єсть в Європі народи з більш старою 
музичною культурою, але до цеї ідеї (музична пропаганда) 
вони і досі не додумались». Холодні Голендерці після нашого 
сьогодняшнього концерту зробили нам на улиці демонстрацію 
з співами і криками «Vive l’Ukraine». Завтра їдемо до Англії…  
на голодну смерть. 
Те, що я кажу, – це є щира правда. Бо Ваших наказів і законних 
асігновок наші закордонні фінансові діктатори абсолютно не 
визнають, і виконувать їх не хочуть. Уже два місяці Приходь-
ко сидить в Берліні, оббиває пороги у п. Супруна та Мартоса 
і… результатів ні яких. Навіть говорять про якесь скорочування 
штатів наших, коли нас і так мало і коли Європейські залі не 
можуть бути заповнені нашим звуком; коли замість законних 
100 чоловік виїхало 78 (включаюче 10 чоловік технічного ап-
парату), коли всі стомились так, що тіки Божим чудом можна 
витягнути з них звук; коли я сам абсолютно як во сні дірігую від 
нервової утоми; коли люде хворіють на горло десятками; коли 
робляться ощаджування на чорний день із шлункових грошей, 
бо кожний не знає, що з ним буде завтра; і коли нарешті, єдина 
справа, котра за кордоном стоїть певно, гордо, і іде тріумфаль-
ним походом по всій Європі, не проїдаюче народніх коштів  
і нічого лишнього не вимагаюче. Що мені говорить про це! Не-
хай скаже Вам про це закордонна преса, котра не знаходить 
слів похвали для нашої праці: ми усі рецензії надсилаємо Вам. 

ЛИСТ № 1:  
«Дорогий наш батьку Симон Васильович!  
Швейцарія, Франція, Бельгія і Голяндія  
в один голос вітають ідею  
такого рода пропаганди»

«Завтра їдемо до Англії… на голодну смерть»

І от, коли осталась ще Англія і Їталія, де так необхідна наша пра-
ця, нас хочуть знищить. Знищить ту роботу, котра пронесла зі 
славою Ім’я України по всьому світу і заставила наших ворогів 
вклонитись нам в ноги. Вибачте, що може я пишу не зрозуміло, 
але моє серце так наболіло, я так знервувався, що навіть писать 
складно не можу. Придивившись до роботи всіх нашіх закор-
донних місій і підкомісій, де йде поголовний саботаж, а навіть 
і злочинна робота, де йде крадіжка безоглядна і нечувана, де 
крім ресторанів немає другого поля діяльности, – де, може крім 
голяндської місії, ніхто не хоче використувать нашої роботи  
і все приходиться робити на власну руку і по своїй ініціативі, 
борючись з недовіріям публіки і крокоділовими апетітами  
антрепреньорів,  – приходиш прямо в жах, що знаходяться 
люде, котрі підривають нашу ідею і нашу роботу, бо вона авто-
матично нищить істнування таких суб’єктів за кордоном. 
Ви знаєте, що ми їдемо в Англію, сьогодня 29-е січня, а 10 лю-
того у нас нема ні копійки навіть на поворот. А пани фінансісти 
занімаються манікюром і дечим, ще гіршим, їдять гроші і руй-
нують нашу справу. Молю Вас Христом Богом дати наказ всім 
підпанкам, котрі не хочуть слухать ні Вас, ні Закону, щоб єдина 
активна робота, робота Капели не була припинена завдяки їх 
капризу. 
Знаюче наше становище, навіть чужі люде обурюються, – дока-
зом цього нехай Вам буде доклад п. Грановського. 
Вибачте, милий наш батьку, що турбуємо Вас нашою (але й  
Вашою) справою, бо коли не допоможете, то загине Велике 
Українське діло, а мені мабуть прийдеться збожеволіть.
Усею душею Ваш Ол. Кошиць.

29 січня 1920 року (Гаага).
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Вельмишановний, дорогий батьку наш Симон Васильович!
З величезним поспіхом і славою для України і Вашого імені 
Капела подорожує по Європі. Вся чужоземна крітіка і всі за-
кордонні містці знімають шапку перед нашою піснею та міс-
тецтвом. Всюди підкреслюють, що такого роду орігінальної  
і певної пропаганди ніхто ніколи не бачив, бо в історії Культури 
людської ще не видано, щоб народ боровся за своє істнування 
не тілько мечем, а й містецтвом. Слава Вашої прекрасної ідеї 
горить зараз величезною зорею на небозводі Європейської 
музики! Дай Боже, щоб доля також щастила Вам і в другому 
великому ділі, яке Ви роспочали і до котрого ми з заміраючим 
серцем придивляємось і прислуховуємось!
Капеля зараз концертує в Берліні с таким же великим поспі-
хом, як і в других краях Европи. Тілько, на великий жаль, мате-
ріальна наша справа стоїть остілько кепсько, що погрожує не 
тільки організації, а і самій справі. Фінансова криза і связані з 
нею внутрішні непорозуміння наберають зараз прямо критич-
ного характеру: Держава винна кожному хористові більш як 
6000 франків одних шлункових грошей (добових), – про жалу-
вання вже не кажу. Ваші накази про ассігновку грошей на даль-
нійшу подорож не виконуються. Про причини цього говорить 
не можу. Зараз живемо випадковими подачками від міністра 
фінансів і не можемо нікуди вирушить. 
А меж тим в цей гарячий час особливо необхідна наша робота. 
Бо ніхто і ніщо так голосно не кричить перед усим світом про 
Україну і Вас як Капеля, котра заставляє себе слухать і ворогів 
і друзів наших, котра єдина переконує всіх і проти котрої ні у 
кого не знаходиться заперечень. Зараз остаються не обробле-
ними Їталія, Скандінавія, Юго-Славія і Америка, куди посилає 
нас не тілько Українська, але й Закордонна опінія.
Отже, Коли Ви, Високоповажний Симоне Васильовичу, знахо-
дите необхідною і корисною нашу роботу, то благаємо Вас дати 
ясний наказ відповідно стану річей:

ЛИСТ № 2: 
«Слава Вашої прекрасної ідеї  
горить зараз величезною зорею  
на небозводі Європейської музики!» «Капеля зараз дихає на ладан...»

Перше.
Коли Ви благословляєте нас на дальнішу подорож, то сповістіть 
мене наказом, куди із вищеозначених країн їхать.
Коли всюди, як я уже написав,  – то одноразово дайте наказ  
міністру фінансів: 
а) виплатить членам Капели борг, який числиться в державі за 
їх роботу;
в) асігнувать кошти на утримання і подорож Капели на протязі 
шести (а коли не можна, то чотирьох) місяців на підставі і нор-
мах Закону про дотеперішню подорож; 
с) дати мені дозвіл переорганізувать адміністративний, а та-
кож художній апарат відповідно умовам подорожі. 
Коли Ви мені довіряєте, то це повинен бути карт-блянш. Бо чи-
стка по багатьом причинам необхідна.

Друге
Коли Ви щитаєте, що наша робота уже непотрібна і зайва, то 
дайте наказ або роспустить Капелю, виплативше їй державний 
борг. Або везти її на Україну. В іншому випадку для себе, яко 
особистої милості Вашої і нагороди за мою чесну працю про-
шу одного: дозволити мені остатись за кордоном три або чо-
тирі місяці для того, щоб хоч трохи поправить своє здоровья, 
котре є абсолютно знищене цею довгою, відповідальною  
і страшною роботою. Я думаю, що заслужив цеї нагороди. Коли 
таку відпустку дасте мені, то я прохав би дати розпорядження 
на асігнування мені для лікування хоч денного утримання по 
нормах Капели на цей час.
Відповіді жду від Вас телеграфно, бо Капеля зараз дихає на 
ладан.
Благаю від милосердного Господа Вам здоровья і поспіху на 
добро нашої нещасної України.
Весь Ваш душею
Олександр Кошиць.

16 квітня 1920 року (Берлін)
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ЛИСТ № 3:  
«В своїх концертах вихвачуємо  
всі кола суспільства, починаючи з Королів  
і президентів і кінчаючи робітниками і дітьми»

Високоповажний Симоне Васильовичу!
Капела зараз концертує в Берліні. Як і завше поспіх надзви-
чайний, а для Берліну  – небувалий. Досить сказать, що ніхто 
не відважується давати тут більше чотирьох концертів, бо не 
вистачить інтересу у публіки, а у нас 17 концертів – повно.
З боку художнього, кажу, дуже добре справа стоїть, як і завше, 
але за те з матеріального, а особливо морального дуже й дуже 
погано. Матеріальні труднощі завели Капелю в темний куток 
і зав’язали такий узел взаємовідносин, котрий можна тільки 
розрубать. Не знаю, чи писав Вам про це Приходько, на котро-
го Рада Капели поклала цей обов’язок, але тепер я сам мушу 
писать Вам про це і просить порятунку.
Затягування і нелади в фінансуванню Капели вилились в фор-
му державного боргу кожному членові Капели в сумі коло 7000 
франц. франків і цього боргу Капеляне й досі не одержали. 
Істнування на випадкові подачки, крайнє обмеження своїх по-
треб, доходивше в деякі часи до голодовки, впливало страшен-
но деморалізуюче не моральний і дісціплінарний стан справи, 
визивало неможливі суперечки, партійність серед капелян, 
вибухи антідісціплінарного характеру і т.д., і хоча тим часом 
не відбилось на художній справі дуже помітно, але в цей час 
помічається й це сумне явище. Змінами, вроді реорганізації 
керуючого апарату, перестановки персонавів, переобрання 
комітету співробітників і т. д. можна було рятувать сітуацію 
тілько де який час. Але зараз діло в такому стані, що це помогти 
не може і обставини вимагають чистки персонального скла-
ду Капели, а головне виплати Капелянам державного боргу. 
Таким тілько способом можна спасти Капелю, яко художне- 
цільну одиницю і врятувать від загибелі велику Українську 
Справу за кордоном. А це тим більш потрібно, що зараз вияв-
ляється можливість провадить нашу працю і надалі, на пріват-
ні кошти, не обтяжуючи в дальнійшому державу матеріально.  
Я кажу про пропозицію приватних антерпреньорів їхати до 
Америки (в складі тілько 65 чоловік), котра може на днях оста-
точно прийнять реальні форми.
Але ця подорож можлива тільки в ноябрі м. а до того часу, на 
протязі чотирьох м. треба якось істнувать. Зараз Капеля по-
требує пильно відпочинку, бо півтора роки невпинної подо-
рожі і тяжкої праці, а також безкінечного нервування, що до 
свого становища, довели ії до великого занепаду голосового  
і фізичного здоровья. Коли Капела буде жить, не рухаючись, 
на одному місці, де небудь в селі (а це потрібно також і для 
відновлення та впорядкування художньої справи), то рахую-
чи утримання кожного мінімально 50 марок денно, – для цего 
потрібно 400.000 марок. Коли б Ви не знайшли можливим  

«Праця і турботи довели мене до краю...»

ассігнувати цю суму цілком, то хоть би частину ії, але з обов’яз-
ковим виплатом Капелянам боргу, без чого дальша праця не 
можлива.
Чистка ж Капели необхідна заразже, – иначе все розвалиться!
Отож прошу Вас, Високоповажний Симоне Васильовичу, дати 
негайно наказ по таким пунктам: 1) їхать до Америки, коли 
діло з антрепреньором буде злажено; 2) виплатить Капелянам 
державний борг; 3) ассігнувать 400.000 марок на утримання 
зменьшеного до 65 чоловік складу Капели.
Що до 3-го пункту, то це проситься абсолютний МІНІМУМ! Яке 
небудь зменшення цеї суми можливо тілько при виплаті боргу, 
і тоді Капеля може проіснувати ці чотирі місяці (до Америки) 
почасти на свої кошти. 
Що ж стосується Їталії, Балкан і Скандінавії, то для цего потріб-
ні ассігнування в розмірах відповідно попереднім ассігнуван-
ням на підставі Закону про Капелю. Ми про це і не мріємо, але 
коли це потрібно і буде відповідний від Вас наказ з грошовими 
розпорядженнями, то цілком зрозуміло, що їхать мусимо, бо 
цего вимагає справа.
Тепер, що до себе. Праця і турботи довели мене до краю. Пе-
реутома серця і нервів така, що проф. Лазарук заборонив мені 
остаточно всякі рухи на довгий час. Зараз я лежу у нього в лі-
карні, куди мене спровадив Василько (здається на свої кошти, 
бо властних я не маю). З 18-го червня я повинен припинить 
всяку працю, як фізичну, так і духовну, але до поїздки в Амери-
ку я сподіваюсь остаточно поправитись.
Не знаю, чи маєте Ви зараз відомости про художній поспіх Ка-
пели. Скажу одним словом, що це все не можна порівняти ні до 
чого в художньому життю Европи.
Вся крітика одноголосно говорить про нове музичне чудо, про 
новий музичний світ, а в зв’язку з тим і про Україну, її нарід  
і її справи. В своїх концертах вихвачуємо всі кола суспільства, 
починаючи з Королів і президентів і кінчаючи робітниками  
і дітьми. Де можливо, – читаються лекції про Україну і її справи. 
Наша «Золота Книга» є дійсно Золота по тим підписам і похва-
лам, які в ній зробили знамениті люде всієї Европи.
Отже, дорогий Симоне Васильовичу, на Вас єдина надія! Вря-
туйте бездоганно  – блискучу Українську справу за кордоном.  
і посилайте на моє ім’я негайно той наказ, про який я Вас прошу.
Щиро відданий Вам, 
Ол. Кошиць. 
Дірігент Укр. Респ. Капели 
Берлін – Груневальд 
Доклад в нашій справі відсилає Вам наш Берл. Посол п. Порш.

15 червня 1920 року (Берлін)
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Високоповажному Панові
Голові Діректорії У.Н.Р і Головному 

Отаманові Український військ
Дірігента Укр.Респ.Капели

Олександра Кошиця
Доклад.

Маю за честь довести до Вашого відома, що покладене на Ка-
пелю художнє завдання щодо Польщі є виконане Капелою 
чесно і бездоганно. Меж тим фінанове становище Капели є 
знов неможливе. На підставі затвердженої Вами ухвали Кабі-
нета Міністрів від 14-го Вересня 1920 р. Капела, з переїздом її 
на терен Польщі, повинна одержать від Уряду другу половину 
асігнованої ій суми, а іменно один міліон польських марок. 
Проходить положений для перебування в Польщі місяць (18-го 
лист.), а Капела отримала всього триста тисяч. 
МАЮ ЗА ЧЕСТЬ ласкаво прохати, аби було дано наказ про ви-
плату належних Капелі семисот тисяч польськ. марок. Бо така 
задержка грошей співакам, за котрими лічиться сливе два роки 

«Задержка грошей деморалізує Капелю»ЛИСТ № 4:  
«Покладене на Капелю завдання щодо Польщі 
виконане чесно і бездоганно»

Високоповажний Симон Васильович!
Ваше завдання виконано нами чесно. Про це сам говорить Вам 
не буду, – нехай скажуть ті, що слухають нас і бачили наслідки 
нашої праці. Але наш стан абсолютно неможливий: знов не до-
плативше співакам за минувший час, ми не можемо цього зро-
бить і зараз, бо з асігнованого на Польщу міліона ми одержали 
тілько триста тисяч! Наші телеграми і всі заходи, які робляться 
нами, це є крик в повітря; бо згоджуючись з користністю праці 
Капели і бажаюче продовження цеї праці, – всі, коли діло тор-
кається не кажу нових асігнувань, а навіть получки по попере-
днім, – не тілько не дають ясної відповіді, але просто не дають 
ніякої відповіді… 
Діло стоїть так, що, маючи від закордонних імпрессаріо про-
позіцію на Їталію, Францію, Швейцарію і Еспанію, себто про-
позіцію, котра іде на зустріч Вашій думці пропонуємою сумою 
полегшує державні видатки на цю подорож,  – ця пропозіція 
не тілько не може бути нами прийнята, але приходиться гово-
рить про щось инше, – це б то про роспуск Капели. Але ніхто із 
«власть імущих» про це ясно і одверто говорить не хоче, – на-
впаки – всі завіряють, що «Капела при банкротстві нашої діпло-
матії – це єдине, чим ми можемо оперувать за кордоном», що 
Капела «при зруйнованості нашій – це єдине, чим ми можемо 
хвалитись перед світом», що «чого б це не коштувало – Капелу 
треба зберегти і дать їй можливість працювати за кордоном  
і на далі, – особливо в цей критичний для нашої справи мент»; 
все це говориться, але… Коли діло торкнеться простого реалі-
зування раніше зробленої постанови, то прямо до Бога руки 
здиймай! Всі співчувають… і тілько. Що це таке! Не думайте, 
В.Ш. Симоне Васильовичу, що виписані слова взято з повітря, – 

ЛИСТ №5:  
«Благаю, дорогий наш Батьку,  
забороніть цю гру в піжмурки»

це говорилось на нараді міністрів з приводу справ Капели 
27/X і присутні були: Фещенко-Чопівський, Михайлов, Стем-
повський, Юзевський, Зайцев, Ол. Ковалевський, Чекаленко  
і Прокопович. 
Але коли діло торкається виплати решти з асігнованого міліо-
на, то ніхто не дасть ради. Як видно, ніхто не хоче прикласти 
свою руку до ліквідації Капели, а хочуть, щоб це обійшлось  
«хитро-мудро, не дорогим коштом». Воно так і вийде, бо до кін-
ця листопаду, при такому стані, розбіжиться вся Капела. 
Отже благаю Вас, дорогий наш Батьку, або забороніть цю гру 
в піжмурки, або дайте наказ про роспуск Капели зараз же, бо 
вийде цірковий номер, коли всі музики розбігаються, а дірігент 
зостається сам наодинці з партітурою.
Не гнівайтесь на мене, що знов пишу Вам листа «істерічної 
женщини», але при цих обставинах можна не тілько впасти в 
істерику, але й вовком завить.
З душевною пошаною до Вас
нещасний музика Ол. Кошиць.

8 листопада 1920 року (Варшава)

користної і честної праці, а також безліч державного боргу ос-
таточно деморалізує Капелю і я боюсь, що в кінці листопаду, 
буду поставлений перед фактом розвалу Капели, позаяк уже 
починається неупинна утеча людей. Набор же нових – несе за 
собою нові труднощі, потерю часу, а значить і нові фінансові 
трати.
Дірігент Капели
Олександр Кошиць.

Листопад 1920 року (Варшава)
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Вельмишановний батьку Симоне Васильовичу!
Два роки щиро бездогано працював я на Українську справу за 
кордоном і високо ніс прапор теї інстітуції, яка, едина, чесно  
і голосно говорила про Україну всьому світу; прапор, який я 
мав честь отримать із Ваших рук і який я нігде не схилив і нічим 
не заплямував.
І ніхто не знає, при яких умовах мені приходилось працювать, 
бо художньою славою прикривалось те, що творилось всереди-
ні Капели, вся та гнилизна і розвал, котрий свідомо поклали в 
основу Капели при її будові мої приятелі.
В цей раз хочеться перед Вами «висповідатись» і не ремствуй-
те на мене, що відберу у Вас часу на читання цього листа.
Тепер документально відомо, що моїм приятелям, особливо 
п. Стеценкові, дуже не хотілось випускать мене за кордон. Для 
цього було зроблено все, що тілько можна, навіть депутацію 
від Національного хору посилали до Вас, ніби б то з «предо-
сторогою». Коли ж, як то кажуть, цей номер не пройшов, то по-
чались утворюватись умови роботи, котрі б «унеможливили» 
моє положення, себто, попросту сказать, почалось методичне 
«викурюваня» мене. Перш всього, коли Капела була позвана 
Вами до Життя, Музичний Відділ (просто сказать Стеценко та 
Приходько) замість того, щоб виробить по моїй вимозі «Статут 
Капели», на підставі котрого вона б жила, утворили «Комітет 
Співробітників», яким дірігувать почав їх приятель галичанин 
Кирчів, член Київськ. Нац. Хору. А статуту і по сей час нема.
Зразу почалась, як кажуть россійські артилерісти «пальба по 
невідомому непріятелю», себто по Раді Капели; котра склада-
лась з мене, проф. Тучапського та моєї помішниці Щуровської. 
Де які «снаряди» в вигляді ріжних доносів і інсінуацій, мабуть  
і досі долітають до Вас. Фінансірування Капели, справами яко-
го взявся керувать п. Приходько, було поставлено, відповідно 
головній Стеценковій задачі, блескуче: Капела виїхала за кор-
дон з гривнями хоча моглаб виїхать і з франками і за всю подо-
рож п. Приходько не дістав ламаного рубрика, хоча на протязі 
півтора роки їздив за цим і проїздив не одну тисячу франків з 
тих грошей, які дістала в Відні від Супруна Рада Капели.
Удар було розчитано дуже добре: заколот на матерільнім грун-
ті повинен був відбитись на художній справі і на тому, хто її 
веде. І дійсно в Відні (1919 р.) вибухла «діктатура пролетаріа-
ту» на чолі з буш. «міністром» Сергієм Трухлим і навіть був за-
снований «худреп» (комісія художнього репертуару). Але моя 
упертість перемогла і справа йшла далі, бруду з хати тим часом 
не виносилось. 
Щоб відвести від своєї голови, а таким робом і від художньої 
справи, такі вибухи з середини, я відмежувався від всяких ад-
міністраційних справ, котрі передав п. Приходькові по його ж 
проханню! Таким робом поле для «роботи» було очищено. Але 
п. Приходько забув, що дорога дуже слизька, бо уже здорово 
забруднена ним і його приятелями, і що роблячись «хазяїном 
положення» він, вмісті з тим, робиться і об’єктом уваги Капе-
лян, котрих він так усердно розвращав. А ця увага, я по собі уже 
знав, не дуже приємна. Воно так і вийшло. Фінансова справа 
Капели, так блискуче приготовлена для мене, була ямою для 
нього. Не помогли йому ніякі «патріотичні» гасла, ніяка гра  
«в громадський устрій» і парламентаризм, бо у цих «громадян» 
(у більшості), котрих він так старанно «виховував» на мою го-
лову, замість голови і серця оказався один великий шлунок, 
до котрого були причеплені всесокрущающі челюсти. І вони 

ЛИСТ № 6:  
«Прапор, який я мав честь отримать із Ваших рук, 
ніде не схилив і не заплямував»

рострощили на прах п. Приходька, а Капелу на дві частини, із 
котрих Приходьківська частина зосталась при одному показ-
ному патріотизмові, але без того, що потрібно для Капели – без 
голосів. Ця подія мала місто в Берліні в прошлім році.
Таким робом зійшов зі сцени главний машиніст, але зостався 
другорядний, брат Стеценка Петро, і зосталось те сім’я, яке 
було посіяно ще з менту заснування Капели. Коли відійшла 
«ура-патріотична» група, почала справу руйнувать друга гру-
па  – Стеценківська, але на тих підставах, на яких ця руйнація 
була і раніш поставлена  – матеріально-фінансових. Резуль-
татом концертового і урядового фінансування п.  Приходька 
зісталось у кожного капелянина «боргове посвідчення», по 
якому держава повинна йому більше 9000 франків. Тепер для 
агентів п. Стеценка було друге поле діяльности: все розглядати 
і муссіровать з точки погляду «державного боргу», а метод ро-
боти був той же: «громадський устрій» Капели, котрий під цею 
благородною назвою криє в собі саму безглузду «совдепію», 
коли всякий дурень є розумний, кожний кривий є танцюриста, 
кожний сліпий  – є годинникар і кожна «свиня від музики» є 
Бетховен. Форма «роботи» було  – «паювання кожної держав-
ної допомоги» на працю. Художні завдання відходили посте-
пенно на бік і, Богу одному відомо, які сили треба було, щоб 
утриматись на художній висоті.
Нарешті діло скінчилось Варшавським скандалом, коли я по-
винен був розігнать Капелу і об’явити новий набор. Добре! 
Стеценківська «кліка» щезла, але її спадщина зісталась і на 
сцену вийшли нові персонажі, уже зовсім голі, безо всякої  
«патріотичної» одежі, а з одними гаслами «давай, бери, бо 
буде пізно!» Цю безсоромність не міг навіть трошки закрить 
п. Чехівський Олекса, котрий иноді пробував надівати «па-
тріотичний хвартушок». На чолі цих шкурників став той панок 
Троїцький, котрий приїздив зі мною до Вас в Отинію, яко не- 
гласний комісар при «спецові». Метод роботи був той же  –  
Стеценко-Приходьківський – «громадським устрієм». 

«Всесокрушающі челюсти...  
рострощили Капелу на дві частини»
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Але діло повелося зовсім одверто: державність Капели, як  
і Держава – це фікція. Одна її реальність – це борг Капелянам, 
а значить і форма життя Капели – «діктатура пролетаріату». 
Почавше так, закінчили форменною експропріацією рештки 
державних грошей, які потрібні були Раді для збереження дер-
жавного майна і архиву. 
Це є льогічний фінал і овочі з саду, посадженого Стеценком  
і Приходьком. Діло дійшло до того, що навіть гроші, котре Жі-
ноцтво Капели зібрало на Український Червоний Хрест (1400 
фр.) розібрали по кишенях. Прийшлось всю цю милу компанію 
розігнать. Були в Капелі і добрі елементи, чоловіка з 16, але 
своєю байдужістю та інтертностю не могли протиставить опір 
цій банді. 
Тепер може хто запитає: «а чому не перебрали добре склад 
співаків і не відділили кукілю від пшениці?» Відповідь: «Не 
було часу, бо контракт був на носі. Тай не така легка річ на-
брать співаків, які потрібні». Спитають: «а чому не взяли їх на 
контракти певні?» Відповідь: «Контракт був тілько на місяць,  
а через місяць вони за кордоном заспівали б такої, що ніякі 
другі контракти не були б можливі. А оперативного фонду, 
фондового капіталу не було, бо від Уряду були гроші тілько на 
квитки до Парижу». Одно слово: сітуація була непевна і її до-
бре використав п. Троїцький. 
Але я не складаю зброї. Зараз у мене є 16 співаків певних і коли 
до них добрати людей на певних контрактах, то восени буде 
знов Капеля співать в Їталії, Еспанії і Франції, куди уже маємо 
запросини. Такий набор можна зробить в Бесарабії і з цим ми 
звернулись до Мацієвича, прохаючи його протримать нас там 
2–3 місяці. Не знаю чи він згодиться, хоча знаю, що гроші у него 
є. Просити ж зараз державної допомоги боюсь, бо знаю фінан-
совий стан Уряду. 

От і все. Вибачте, дорогий батьку, що такого неприємного ли-
ста написав Вам, але без сповіді навіть сама праведна душа 
існувати не може. Вийшло з Капелою так, що Вашу прекрасну  
і велику ідею зараз же при її народженні підгноїли з середини, 
але як би це було доручено тілько мені, то цього б не було, – за 
це може ручитися моя двохрічна робота.
Щиро вітаю Вас і благаю Бога, щоб допоміг Вам в цю страшну 
для України хвилю.
Всею душею і тілом відданий Вам.
Ол. Кошиць.

5 червня 1921 року (Герен (Рюген), Німеччина)

ЛИСТ № 7:  
«Рада Капели має за честь прохать Вас, 
Високошановний Пане Отамане, дати можливість 
після літньої перерви знов роспочать працю, 
допомогти при першій можливості  
одноразовою субсидією»

Високошановному Панові 
Голові Української Народньої Республіки 

і Головному Отаманові 
Український Військ

від Ради Української Р. Капели
Доклад.

Рада Української Республіканської Капели має за честь дове-
сти до Вашого відома слідуюче.
Фінансове питання в внутрішньому життю Капели відогравало 
завше велику і дуже дражливу ролю для персонального складу 
Капели. Хазяйнування п. Приходька фінансовими справами 
Капели в 1919–1920 роках дало одні дефіціти від концертуван-
ня і виявилось в червні м. 1920 р., після фактичної ліквідації 
Капели міністром Мартосом, в досить великі суми державного 
боргу кожному Капеляну.

Перебравше в свої руки керування фінансовими справами, 
після виходу з Капели п. Приходька, Рада Капели стала на 
ґрунті єдино можливого, розумного modus vivendi, зазначе-
ного в законі 4-го вересня 1920 р. – се є істнування Капели на 
власні заробітки при випадкових допомогах від Держави,  – 
Капели, яко державної інстітуції з вільнонаємним складом 
урядовців-співаків.
Отсим цілком доказав, що це є можливе: Капела при міні-
мальній державній допомозі блескуче працювала від липня 
1920 до травня 1921 року, взявше концертами з одної Варша-
ви 1.500.000 марок польських і зробивше загального обороту 
за кордоном з січня по травень 1921 р. 186.000 французських  
франків.
Але зміна способу фінансування Капели не змінила психології 
Капелян: всяка допомога від держави завше мусіровалась на 
загальних зборах Капели злочинним елементом яко виплата 
державою попереднього боргу Капелі і давала привід до спроб 
паювання державних грошей асігновуемих Державою на про-
довження праці Капели. Така агітація приводила завше до 
ріжного рода вибухів, ставила Раду Капели в дуже тяжке стано-
вище, деморалізуюче впливала на хорову дісціпліну і шкідли-
во відбивалась на художній праці. Явища такого порядку при-
мусили, наприклад, шефа Капели в січні м. 1921 р. (в Варшаві) 
роспустить персональний склад Капели і об’явить новий набор 
співаків. Ця операція дала можливість усунуть з Капели частину 
неспокойного елементу з паном П. Стеценком на чолі.

«Вибачте, дорогий батьку, що такого неприємного 
листа Вам написав, але без сповіді навіть сама 
праведна душа існувати не може»
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Але негайність терміну виїзду до Парижу (15 січня 1-й концерт) 
по контракту і неможливість достать в Польщі добрих співаків, 
певних громадян, зробили те, що в Капелі залишилась таки ча-
стина цього непевного елементу і на чолі з п. Троїцьким почала 
свою руйнуючу роботу уже в подорожі цього року.
Треба сказать, що плани Ради Капели на цю подорож були 
великі: при 186.000 франків загального прибутку по контрак-
там, при забезпеченні кожного співака вповні вистарчаючою  
денною квотою по 1 травня (20 франків в Франції і 25 в Еспа-
нії), Рада могла лічить у себе в касі 42000 франків фонду на по-
ворот, період безгрошівя і яко оборотний капітал. Це давало 
можливість Капелі продержатись мертвий літній сезон до за-
ключення нових контрактів в осени на Еспанію, Їталію і Фран-
цію, про що уже ведуться остаточні переговори Адміністрато-
ром Капели проф. Тучапським.
Але агітація Троїцького і комп. повернула діло зовсім в другий 
бік. Метод їх роботи був такий: 1) Діскредітація в очах загалу 
ідеї «державности Капели», яко «фікції», проводяче амораль-
ний прінціп про зв'язок з державою тілько в матеріально- 
фінансовій формі. 2) Мусірування ідеї «приватного товариства» 
зо всіма висновками з цього поняття: усунення Ради Капели, 
виборним принципом, загальними зборами, яко вищою ін-
станцією, комітетом, яко керуючим органом і т. д. 3) Непотріб-
ність ніякого оперативного фонду  – і паювання всіх прибутків 
від концертів і нарешті 4) Вільний вихід співаків зі складу Капе-
ли в любий мент з одержанням належного їм з фонду пая. 
Всі ці точки почав офіціально дебатувать на загальних зборах  
і переводить в життя Комітет в складі п.п. Городиського, Тро-
їцького, Кучерова, Петренка і Ручко при підтримці Загальних 
Зборів, діяльність яких була загітована цими добродіями. 
Наслідки цеї роботи були самі руйнуючі: почалась утеча спі-
ваків, не бажаючих працювать і бажаючих одержать досить 
порядний пай з фонду; Комітет почав фактично керувать спра-
вами, не повідомляюче навіть Раду і роспоряджатись всіма 
фінансами, включно і державними, призначеними Радою на 
збереження державного Капелянського майна і архиву.
Скарбник перестав виконувать накази Адміністратора і слу-
хався Комітету. Всякі авторітети були діскредітовані, почуття 
відповідальности громадської, адміністративної і художньої 
щезло; хорова дісціпліна захиталась і художня справа почала 
вражаюче падать. Нарешті наступив рішучий мент. Затяжка 
переговорів з імпресаріями Їталії і Англії по причинах політич-
них подій в цих країнах, затримка візи до Германії дала пере-
рву в роботі на тринадцять днів. Це вичерпало той невеличкий 
фонд на «безгрошів'я», на утворенні котрого з великими труд-
нощами настояла Рада, а перші три невдачі фінансові на кон-
цертах в Рурському басейні дали фактичну «діктатуру пролєта-
ріату». Працювать далі була можливість, бо був «поворотний 
фонд» в 15.000 фр., але панове Комітетчики утворили паніку  

і запропонували розібрати цей фонд по кишенях одноразово. 
На загальних зборах були зняті грошові кари за порушення 
хорової дисципліни. Таким робом і гроші повинні були піти по 
кишенях, і хорова дісціпліна, ця єдина підвалина, на котрій 
будується художня праця, була знищена, і Капела, яко худож-
ня державна організація фактично перестала істнувать. Кон-
статуюче таке становище, Рада Капели в своєму застереженні  
12-го травня в м. Дуйбурзі винесла таку постанову: «Роспорядок 
і характер внутрішнього життя Капели, яко результат постанов 
Комітету і загальних зборів (подробиці в протоколах засідань 
комітету і загальних зборів), Рада Капели вбачає неспріяючим 
спокійній, пляномірній і успішній праці Капели яко Державної 
Установи, котра має за собою великі художні заслуги. Обері-
гаюче тяжкою працею здобуте художнє імя, Рада Капели при-
пиняє на деякий час працю Капели і сучасний персональний 
склад Капели звільняє».
Таким способом робота п.п. Троїцького, Кучерова, Городиського, 
Петренка, Ручко, а потім і Чехівського дала свої наслідки. 
Але Рада Капели не лічить справу скінченою. Позаяк з розпу-
щеного складу лишилось надійного і свідомого елементу біля 
двадцяти чоловіка, то маюче ядро з певних з громадського  
і художнього боку співаків і пропозіцій на добрі контракти в 
Еспанію, Їталію і Францію, Рада Капели лічить своїм мораль-
ним і патріотичним обовязком спроваджувать українську пра-
цю за кордоном і на далі. До цього спонукає її межи иншим  
і той поспіх і ті художні здобутки, які випали на долю Капели 
в цьому році і які не можна порівнять з поспіхом минувшого 
року. Через це Рада Капели має за честь, довівше до Вашого ві-
дома все вищезазначене, прохать Вас, Високошановний Пане  
Отамане, дати їй можливість після цеї літньої перерви знов ро-
спочать працю по прокладеній уже і добре уґрунтованій доро-
зі, допомогти при першій можливості одноразовою субсидією. 
Рада Капели вбачає можливим всіляко тепер, по звільненню зі 
складу Капели шкідливого елементу, реорганізувать її на чи-
сто практичних принципах виключно «приватних контрактів», 
чого раніш не можна було зробить за браком часу, відповід-
ного складу співаків, а головне тій внутрішній хворобі, котра 
їла Капелу з початку її утворення на невідповідаючих умовам  
подорожи прінціпах.
Головний дірігент і Голова Ради Капели
Олександер Кошиць,
Члени Ради, Адміністратор і професор співу: 
Г. Тучапський, 
Помішник дірігента: П. Щуровська.

17 червня 1921 року (Герен (Рюген), Німеччина)

«Діскредітація в очах загалу ідеї  
"державности Капели", яко "фікції"...»



МИСТЕЦЬКИЙ ПРОВІД КАПЕЛИ УНР*

* Подається вибірка співаків, адміністративного персоналу та політичних 
кураторів Української Республіканської Капели з їх оригінальними ав-
тографами (з фонду Капели), що здійснили вагомий внесок у реалізацію 
проекту промоції української культури в світі. У наступних видавничих 

проектах розробленої тематики збиратиметься й подаватиметься доклад-
на інформація про решту визначних учасників цього проекту, у тому числі 
представників закордонних еліт (сотні діячів по всьому світу), котрі завдя-
ки концертам Капели стали симпатиками України.

Олександр Кошиць (12 вересня 1875 – 21 вересня 1944) – видатний український композитор, 
диригент, етнограф, педагог, культуртрегер; Голова музичного відділу Міністерства освіти 
та мистецтв УНР (1917), диригент театру Миколи Садовського (1912–1916), диригент Опер-
ного театру (1916), Головний диригент Української Республіканської Капели (1919–1924).  
У 1928 році намагався повернутись в Україну (радянська влада не дала дозвіл). Після за-
вершення світового турне Української Республіканської Капели мешкав в США й Кана-
ді. Там засновував нові хори, викладав, провадив лекції для диригентів, писав музику.  
З 1935 року керував об'єднаними українськими хорами Нью-Йорка і передмістя, здійс-
нивши спільні гастролі з ансамблем танцю Василя Авраменка, брав участь у зйомці пер-
ших українських фільмів у США (1930-ті). Помер і похований у Вінніпезі.

Платоніда Щуровська (6 квітня 1893  – 
1973)  – диригентка, викладачка; субди-
ригентка Капели під час європейського 
турне. Викладала у Празькій консерва-
торії, завідувачка музичним відділом 
Українського високого педагогічного 
інституту ім.  М.  Драгоманова у Празі 
(1923–1933).

Григорій Тучапський (24 серпня 1878  – 
23 листопада 1945)  – співак, диригент; 
професор співу Української Республі-
канської Капели (1919–1924), поміч-
ник диригента і адміністратор Капели 
(1921–1924). Емігрував разом з Олексан-
дром Кошицем до США, де продовжив 
музичну діяльність.

Кирило Стеценко (12 травня 1882  –  
29 квітня 1922) – композитор, диригент, 
педагог, громадський і державний діяч 
УНР, священик, подвижник УАПЦ. Ав-
тор близько 50 романсів, 50 хорових 
творів, опери для дітей, духовної музи-
ки. Як Голова музичного відділу Мініс-
терства освіти та мистецтв УНР коорди-
нував проект державного спорядження 
та відрядження Капели за кордон. По-
мер на Черкащині після сповіді хворого 
на тиф односельця. 

Олекса Приходько (5 жовтня 1887 – 8 лю-
того 1977)  – хоровий диригент, педагог, 
філолог; очільник українського хору у 
Варшаві (1909–1915), організатор Пер-
шого українського національного хору 
у Києві (1917), зав. секції нац. хорів муз. 
відділу Мін. освіти та мистецтв УНР. Як 
головний адміністратор Капели опіку-
вався фінансуванням хору, організа- 
цією концертів за кордоном. У липні 
1920 р. очолив групу співаків Капели, що 
переїхала гастролювати на Закарпаття. 

Остап Вахнянин (25 березня 1890  –  
31 серпня 1924) – перший пластовий діяч 
Закарпаття, український січовий стрі-
лець, гімназійний вчитель, згодом про-
фесор Ужгородського університету. Пра-
цював «кур'єром-передовиком» Капели, 
виконуючи адміністративні функції з ор-
ганізації зв'язків Капели з українськими 
представництвами та іноземними інсти-
туціями за кордоном.

Олександр Пеленський (28 березня 
1882  – ?)  – співак (тенор), «кур'єр-пе-
редовик», адміністратор Капели. Дбав 
за контакти Капели з закордонною 
громадськістю і пресою (комунікував 
з секретаріатами Королев Бельгії та 
Нідерландів). Написав книгу спогадів 
«Світова концертова подорож Україн-
ської Республіканської Капелі. Спомини 
Учасника» (Львів, 1933).

Володимир Січинський (24 червня 
1894 – 25 червня 1962) – видатний укра-
їнський архітектор, графік, мистецтво- 
знавець, професор Українського Вільно-
го Університету в Мюнхені. Працював 
на скромній посаді «кур'єра-передови-
ка» Капели, залишив спогади про укра-
їнські концерти у Берліні. Одружився 
у липні 1920 року з хористкою Капели 
Михайлиною Орисик. Автор численних 
праць, зокрема «Чужинці про Україну».

Микола Чайківський (2 січня 1887  –  
7 жовтня 1970) – професор математики, 
викладач, автор «Української матема-
тичної наукової бібліографії»; другий 
адміністратор Капели (1919–1920). Піс-
ля закінчення європейських гастролей 
Капели викладав у Галичині, згодом –  
в Одесі. У 1933 році репресований й 
ув'язнений на 10 років таборів, реабілі-
тований у 1956 році. Друкував спогади 
про турне Капели в радянській пресі.
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Гліб Шандровський (20 червня 1896  –  
19 січня 1976)  – соліст Капели (бас-про-
фундо), один з найглибших басових 
голосів світу. Після завершення турне 
Капели під орудою Олександра Кошиця 
гастролював у США та Європі у складі 
інших колективів, співав у хорі дон-
ських козаків у США. В мережі Інтернет 
подано записи його визначного голосу.

Леонтій Сорочинський (17 червня 1895 – 
31 січня 1963)  – соліст Капели (тенор), 
диригент. Після завершення турне Ка-
пели оселився в США. Був засновником 
і диригентом кількох хорів, зокрема 
українського громадського хору і ман-
долінового оркестру у Рочестері (США), 
гастролював разом з ансамблем Василя 
Авраменка.

Роман Кирчів (18 вересня 1892  –  
16 січня 1968)  – співак (тенор), архіва-
ріус, голова Комітету Капели, автор пу-
блікацій про Капелу для закордонних 
видань. У складі групи Олекси Приходь-
ка повернувся на Закарпаття, де став 
співорганізатором музично-драматич-
ного товариства «Кобзар», згодом – пер-
шого професійного театру «Руський те-
атр товариства "Просвіта"» в Ужгороді.

Ганна Ватич (28 липня 1879 – ?) – викла-
дачка Кам'янець-Подільського держав-
ного університету, залучена до проекту 
як перекладачка Капели (французька, 
німецька, англійська), провадила кур-
си французької мови для співаків, вела 
кореспонденцію Капели з визначними 
закордонними діячами країн Західної 
Європи. Вийшла заміж за члена Капели 
Романа Кирчіва.

Олекса Чехівський (12 лютого 1889  – 
1955)  – співак, диригент, брат прем'єр- 
міністра УНР Володимира Чехівського, 
старшина армії УНР, соліст (бас), член 
Ради й Комітету Капели. Концертував 
разом з групою співаків, що перейшла 
під провід «Українського Національного 
Хору» Юрія Кириченка. Згодом висту-
пав у складі хору під проводом співака 
Капели Кирила Миколайчука містами 
Франції (до 1949).

Юрій Кириченко (5 травня 1888  –  
2 липня 1951) – хоровий диригент, соліст 
Капели (тенор). 1921 року згуртував ча-
стину співаків Капели у проекті «Україн-
ський Національний Хор» і здійснив га-
стролі Європою й Африкою: Німеччина, 
Іспанія, Алжир, Туніс. 1925 року емігру-
вав до США, заснувававши хор «Банду-
рист», що виступав на честь українських 
діячів, зокрема, взяв участь у концерті 
пам'яті Симона Петлюри (1951). 

Ольга Копачук (2 березня 1892  – ?)  – 
солістка Капели (сопрано), закінчила 
Віденську консерваторію, сприяла пе-
реїзду Капели до Америки під егідою 
імпресаріо Макса Рабінова. Емігрувала 
до США напередодні прибуття Капели 
до Нью-Йорка. В американській пресі 
була знана як українська «Жанна д'Арк» 
(«Ukrainia Joan of Arc») та активістка 
українського національно-визвольного 
руху.

Ніна Кошиць (29 січня 1892  – 14 трав-
ня 1965)  – одна з найвідоміших спі-
вачок XX ст., двоюрідна племінниця 
Олександра Кошиця, солістка Капели 
(сопрано) під час українських гастро-
лей в Америці. Згодом з успіхом висту-
пала на сценах Нью-Йорка, Парижа, 
Брюсселя, Амстердама, Стокгольма, 
працювала як солістка Чиказької опе-
ри (1921–1924), оперного театру в Лос- 
Анджелесі (1930-ті).

Тетяна Георгієвська-Кошиць (25 січня 
1892 – 26 березня 1966) – співачка, дири-
гент, ентограф, викладачка; солістка Ка-
пели (сопрано), дружина Олександра 
Кошиця. Після смерті чоловіка переда-
ла його архів до Осередку української 
культури та освіти у Вінніпезі, була його 
директоркою. Керувала хором моло-
дих націоналістів (згодом  – Хор ім.  Ко-
шиця), підготувала до друку мемуари 
Олександра Кошиця.

Софія Колодіївна (20 лютого 1893  – ?)  – 
співачка (альт), мемуаристка Капели, 
колишня урядовиця Міністерства торгу 
та промисловості УНР. У липні 1920 року 
перейшла до складу групи хористів під 
провід Олекси Приходька, що продов-
жили гастролі на Закарпатті. Залиши-
ла цінні спогади «Журнал Української 
Республіканської Капели» у двох томах. 
Вийшла заміж за відомого діяча, співака 
Капели Віктора Андрієвського. 
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Симон Петлюра (22 травня 1875 – 26 травня 1926) – журналіст, редактор, мистецький кри-
тик, військовий, державний діяч; Генеральний секретар військових справ при Централь-
ній Раді (1917), організатор добровольчих загонів Гайдамацький Кіш Слобідської України 
(1918), Головний Отаман військ і флоту УНР (1918–1926), Голова Директорії УНР. Ініціатор 
заснування і закордонного відрядження Української Республіканської Капели до Пари-
жа і країн Західної Європи – першого державного проекту культурної дипломатії в історії 
модерної України. Патронував законодавче й фінансове забезпечення проекту, виїзд  
і гастролі Капели за кордоном, листувався з Олександром Кошицем і співаками. 25 травня 
1926 року був застрелений у Парижі більшовицьким агентом Самуїлом Шварцбардом за 
нібито антисемітизм. У суді убивцю Симона Петлюри було виправдано і покарано штра-
фом в 1 франк за забруднену кров'ю Петлюри бруківку. Після фізичної розправи кремлів-
ська пропаганда продовжила дискредитацію самого образу Симона Петлюри і доби УНР.

Андрій Лівицький (9 квітня 1879  –  
17 січня 1954)  – громадський, держав-
ний діяч, правознавець; міністр юсти-
ції, міністр закордонних справ, Голова 
Ради Народних Міністрів УНР, Голова 
уряду УНР (1920–1926), Президент УНР 
в екзилі (1926–1954). Комунікував з ад-
міністрацією Капели від імені уряду 
УНР, підтримував проект.

Володимир Винниченко (28 липня 
1880  – 6 березня 1951)  – громадський, 
державний діяч, письменник; Голова 
Генерального Секретаріату Центральної 
Ради (1917). Перший Голова Директорії 
УНР, чий підпис стоїть на Законі УНР про 
створення Капели, був на українській 
прем'єрі у Відні, лобіював належне дер-
жавне фінансування хору.

Андрій Макаренко (17 липня 1885  –  
28 вересня 1963)  – громадський, дер-
жавний діяч; Член Директорії УНР. Про-
вадив урядове листування з Капелою 
від імені Директорії УНР, давав телегра-
фічні розпорядження щодо європей-
ського маршруту хору від імені Голови 
Директорії УНР Симона Петлюри.

Іван Огієнко (14 січня 1882 – 29 березня 
1972)  – український вчений, богослов, 
митрополит УАПЦ (з 1944), перекладач 
Біблії та богослужбових текстів на укра-
їнську мову. Міністр освіти та мистецтв, 
міністр сповідань, головноуповноваже-
ний міністр УНР (1919–20), якому підпо-
рядковувалась Капела.

Павло Зайцев (23 вересня 1886 – 2 верес-
ня 1965) – громадський, державний діяч, 
публіцист, педагог. Головноуправляючий 
мистецтв та національної культури УНР, 
якому була підзвітна Капела (1919–1921), 
завідувач культурно-освітнього відділу 
армії УНР (1920), член ради УНР у Тарно-
ві (1921). Провадив урядове листування 
з дирекцією Капели, був на концертах  
Капели в Берліні, Варшаві. Залишив спо-
гади про закордонні виступи хору.

Петро Дорошенко (29 жовтня 1857  –  
13 липня 1919)  – історик, краєзнавець; 
Головноуправлячий мистецтв та націо- 
нальної культури за Гетьмана Павла Ско-
ропадського та Директорії УНР. З січня 
по березень 1919 року дбав за споря-
дження Капели, зокрема належне дер-
жавне фінансувування хору. Переїхав з 
урядовими інституціями до Вінниці, зго-
дом до Одеси, де у липні 1919 року був 
розстріляний більшовиками.

Борис Мартос (20 травня 1879 – 19 жовт-
ня 1977)  – громадський, державний 
діяч, вчений економіст, педагог; міністр 
продовольчих справ (1918-1919), міністр 
фінансів та Голова Ради Міністрів УНР 
(1919). У ранзі міністра фінансів УНР ух-
валював рішення щодо грошового утри-
мання Капели, як державної інституції 
УНР за кордоном.

Олександр Карпинський (25 серпня 
1867  – 15 червня 1929)  – громадсько- 
політичний діяч, член Ради Міністер-
ства закордонних справ Української 
Держави (1918), сенатор польського пар-
ламенту (1922–1927). За його підписом, 
як в.о. міністра закордонних справ УНР, 
було розіслано лист українським місіям 
за кордоном щодо сприяння Капелі.
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Арнольд Марголін (16 листопада 1877  – 
29 жовтня 1956)  – адвокат, дипломат, 
член української делегації на Паризькій 
мирній конференції, заступник міні-
стра закордонних справ (1919), Голова 
Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
у Лондоні (1920). Сприяв концертам 
Капели у Лондоні. Виступав на захист 
Симона Петлюри щодо безпідставності 
звинувачень його в антисемітизмі під 
час судового процесу у Парижі (1927). 

Андрій Яковлів (11 грудня 1872  –  
14 травня 1955) – історик, вчений, педа-
гог, дипломат, голова Музею визвольної 
боротьби України у Празі, ректор Укра-
їнського Вільного Університету у Празі. 
Посол УНР в Австро-Угорщині (1918), 
Голова Надвзичайної дипломатич-
ної місії УНР у Бельгії та Нідерландах 
(1919–1923). Сприяв організації гастро-
лей Капели у Бельгії та Нідерландах, 
підтримував хор з власних коштів.

Михайло Тишкевич (7 квітня 1857  –  
3 серпня 1930)  – дипломат, меценат 
культури, тричі номінант Нобелівської 
премії миру, засновник інформ. т-ва 
«Ucraina» у Лозанні. Голова місії УНР у 
Ватикані (1919), Голова української де-
легації на Паризькій мирній конферен-
ції (1919–1920). Дбав про організацію 
концертів Капели у Парижі, влаштував 
дипломатичний прийом на честь хору.

Микола Василько (25 березня 1868  –  
2 серпня 1924)  – громадський, держав-
ний діяч, посол австрійського парла-
менту (1899–1918), голова Надзвичайної 
Дипломатичної місії УНР у Швейцарії 
(згодом посол УНР у Німеччині). Опіку-
вався приїздом та організацією концер-
тів Капели у Швейцарії, влаштував ди-
пломатичний прийом на честь Капели у 
Берні, сприяв фінансуванню хору.

Максим Славінський (24 серпня 1868  – 
23 листопада 1945) – дипломат, поет, пу-
бліцист, перекладач. Як Голова Надзви-
чайної Дипломатичної місії УНР у Празі 
опікувався організацією празьких кон-
цертів Капели, дбав про фінансування 
хору, влаштував на честь Капели ди-
пломатичний прийом. Заарештований 
1945 року радянськими спецслужбами 
у Празі, помер у Лук'янівській в'язниці.

Володимир Полетика (1885  – ?)  –  
громадський, державний діяч, дипло-
мат, перший секретар та в.о. Посла УНР 
у Австрії (після відходу з посади посла 
В'ячеслава Липинського, котрий був на 
українській прем'єрі у Відні); опікувався 
побутом Капели у Відні, дбав про фінан-
сове забезпечення хору, організував 
дипломатичний прийом у Відні на честь 
УНР-івської музичної місії.

Олександр Шульгин (30 липня 1889  – 4 
березня 1960) – історик, публіцист, про-
фесор; Генеральний секретар міжнаці-
ональних справ (1917), Міністр закор-
донних справ УНР (1918, 1920-ті, 1930-ті, 
1940-ві), український посол у Болгарії 
(1918), Голова дипломатичної місії УНР у 
Парижі (1921), голова уряду УНР на емі-
грації. Підтримував концерти Капели у 
Парижі у 1921 року.

Юліан Бачинський (28 березня 1870  –  
6 червня 1940)  – публіцист, дипломат, 
автор першого українського самостійни- 
цького твору «Ukraina Irredenta» з деві-
зом «Вільна, велика, політично самостій-
на Україна – одна, нероздільна від Сяну 
по Кавказ!» (1895), Голова Надвзичайної 
дипломатичної місії УНР у Вашингтоні 
(1919–1921). Дбав про фінансування та 
приїзд Капели до Америки.

Микола Порш (19 жовтня 1879  – 16 квіт-
ня 1944)  – громадський, державний 
діяч, економіст, один з теоретиків укра-
їнського соціал-демократичного руху. 
Член Української Центральної Ради 
(1917), Генеральний секретар праці і 
військових справ (1917-1918), посол УНР 
у Німеччині (1919–1920). Опікувався га-
стролями Капели в Берліні.

Ярослав Олесницький (1875  – 15 липня 
1933)  – громадський, державний діяч, 
дипломат, юрист; член Української На-
ціональної Ради ЗУНР (1918), перший 
секретар і Голова дипломатичної місії 
УНР у Великій Британії (1919), виступав 
проти польської політики пацифікації. 
Опікувався приїздом та організацією 
концертів Капели у Лондоні.



Архівні матеріали
ЦДАВО України. 

■■ Фонд № 3965 «Українська Республіканська Капела Української Народної Республіки». 
■▶ Оп. 1. Спр. 1–24; 
■▶ Оп. 2. Спр. 1–114; 

■■ Фонд № 1429 «Канцелярія Директорії УНР». 
■▶ Оп. 2. Спр. 37; 

■■ Фонд № 3689 «Головне Управління Мистецтв та Національної Культури УНР». 
■▶ Оп. 1. Спр. 24;

■■ Фонд № 3696 «Міністерство Закордонних Справ Української Народної Республіки». 
■▶ Оп. 2. Спр. 28;

■■ Фонд № 2582 «Міністерство Народної Освіти Української Народної Республіки». 
■▶ Оп. 1. Спр. 2.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК *
А

Авер’янова Софія, співачка Капели  73, 77
Авраменко Василь, український хореограф, кінорежисер  300, 301
Андрієвський Віктор, український громадський діяч, співак Капели  11, 13, 27, 35, 39, 51, 

58, 59, 77, 215, 301, 304
Андрієвський Опанас, Член Директорії УНР  39, 45, 51
Антонович Дмитро, міністр мистецтв УНР, голова дипломатичної місії УНР в Італії  22, 96, 

310
Антонович Антоніна, співачка Капели 65, 77
Артем’єва Аполінарія, співачка Капели  73, 77, 85
Артимович Петро, український хоровий диригент  65

Б
Базилевич Федір, співак Капели  77, 206, 207
Байрон Джордж Гордон (George Gordon Byron), англійський поет  277
Барандій Марта  13
Барвінський Василь, український композитор  233, 258, 263, 268, 270, 273, 274, 291
Бартош Джозеф (Josef Bartoš), чеський органіст  71, 84
Баумейстер Луї (Louis Bouwmeester), нідерландський актор  166
Бачинський Юліан, голова дипломатичної місії УНР у США  28, 233–235, 303
Беатриса (Princess Beatrice), принцеса Великої Британії  186
Безак Федір, російський діяч  197
Безпалко Йосип, міністр праці УНР  200
Безручко Леонтій, співак Капели  13, 40, 43, 62, 72, 73, 77, 87, 115, 117, 121, 155, 156, 171, 

177, 310
Беленок Дарина  13
Берліоз Гектор (Louis Hector Berlioz), французький композитор, диригент  124
Бернардіс Артур (Artur da Silva Bernardes), президент Бразилії  273, 275
Бернар Сара (Sarah Bernhardt), французька акторка  138
Берньє Фернанд (Fernand Bernier), голова спілки журналістів Бельгії  143, 158
Бетховен, Людвіг ван (Ludwig van Beethoven), німецький композитор  117, 130
Бєляєв Митрофан, російський музичний видавець  19, 132
Б’єрнстьєрне Б’єрнсон (Bjørnstjerne Bjørnson), норвезький письменник  112
Біб Б. (B. Beeb), німецький карикатурист 191
Білоконь Марія  13
Біляшівський Микола, етнограф, завідувач відділом охорони пам’яток старовини при 

Міносвіти УНР  22
Бірнбаум Здзислав (Zdzisław Aleksander Birnbaum), польський скрипаль, диригент 218
Бойд Хантер (Hunter Boyd), англійський пастор 175, 184, 185
Бойко Вікторія  13
Борисюк Зоя  13
Боровський Олександр, російський піаніст  267, 270
Бородін Олександр, російський композитор  19, 132
Брайдл Огастес (Augustus Bridle), канадський письменник 278, 282
Браслау Софі (Sophie Braslau), американська оперна співачка  28, 239
Бреар Антуан (Antoine Bréart), мер Сен-Жілю (комуна Брюссельського столичного регіону)  

158, 159
Брень Юрій, співак Капели  73, 77
Броунс Ніна, співачка Капели  77, 171
Брукер Луї (Louis De Brouckère), бельгійський політик  143, 148, 154
Букер Таліафер Вашингтон (Booker Taliaferro Washington), афро-американський 

просвітник, оратор, політик  244
Бурлей Гаррі (Harry Thacker Burleigh), афро-американський композитор  244, 291
Бучковський Іліодор, співак Капели  77

В
Вагнер Ріхард (Wilhelm Richard Wagner), німецький композитор  26, 117, 119, 130
Ван Ден Боррен Шарль (Charles Van Den Borren), бельгійський музикознавець  153
Вандервельде Еміль (Émile Vandervelde), міністр юстиції Бельгії  143, 149, 151, 152, 155
Вандервельде Лала (Lalla Vandervelde), дружина міністра юстиції Бельгії  143, 155
Василько Микола, голова дипломатичної місії УНР у Швейцарії  103, 106, 107, 114, 115, 

117, 193, 218, 295, 303, 310
Васконселос Хосе (José Vasconcelos Calderón), міністр освіти Мексики  28, 248, 249, 255, 256
Ватич Ганна, викладачка французької мови, секретарка і перекладачка Капели  48, 49, 62, 

77, 110, 127, 131, 135, 148, 154, 165, 168, 301
Вахнянин Анатоль, український композитор, засновник товариства "Просвіта"  107, 291
Вахнянин Остап, український пластовий діяч, кур’єр Капели  77, 100, 300
Ведель Артем, український композитор, диригент  19
Вериківський Михайло, український композитор, фольклорист  291
Верстюк Владислав  304
Винниченко Володимир, Голова Директорії УНР, письменник  15, 16, 18, 39, 89, 99, 161, 302
Виноградів С., співак Капели  282

Відерман Бедржих (Bedřich Antonín Wiedermann), чеський органіст  71, 81
Вільгельміна (Wilhelmina Helena Pauline Marie), королева Нідерландів  163, 168
Вільсон Вудро (Thomas Woodrow Wilson), 28-й президент США  24
Вінцковський Георгій, діловод, фотограф Капели  77, 214
Вітовський Дмитро, державний та військовий діяч ЗУНР  92
Віхова Ленка  13
Волковський Володимир  13
Вольтер (Voltaire), французький просвітник-філософ  112, 143
Вонкен Альфонс (Alphonse Voncken), професор Льєжської консерваторії  143, 146
Вороний Микола, український поет, театральний діяч  18, 36, 209
Вострова Олена  13

Г
Гаєвська Софія, співачка Капели  77, 85
Галлер Юзеф (Józef Haller), польський воєначальник  24
Галлет Макс (Max Hallet), бельгійський політик  152
Гамільтон-Гордон Ізабела, леді Абердін (Ishbel Maria Hamilton-Gordon, Marchioness of 

Aberdeen and Temair), шотландська суспільна діячка, меценатка  175, 183
Гамільтон-Гордон Джон, лорд Абердін (John Hamilton-Gordon, 1st Marquess of Aberdeen and 

Temair), британський політик, віце-король Ірландії  183
Гассан Юрій, співак Капели  114
Гаске Йоахім (Joachim Gasquet), французький поет  134
Гелленс Франц (Franz Hellens), бельгійський письменник  7, 143, 147
Гентош Ліліана  310
Георгієвська-Кошиць Тетяна, співачка Капели (дружина Олександра Кошиця)  77, 171, 202, 

223, 301
Гершвін Джордж (George Gershwin), американський композитор  233
Гирич Ігор  11, 13, 304
Гіманс Поль (Paul Hymans), міністр закордонних справ Бельгії  143, 158, 159
Глінка Михайло, російський копозитор  28, 233
Гоголь Микола, український письменник  7, 24, 26, 72, 132, 197, 209
Голандер Алексіс (Alexis Hollander), німецький піаніст, музичний педагог  191, 199
Головащенко Михайло  10, 50, 202, 304
Голубович Всеволод, міністр закордонних справ УНР  46
Гордаш Ніна, співачка Капели  77, 85, 181
Горовиць Володимир, всесвітньовідомий піаніст  284
Городиський Євген, співак Капели  77, 299
Городня Наталія  304
Горянська Євгенія, співачка Капели  73, 77, 85
Горянський Євген, співак Капели  77
Горянський Павло, співак Капели  77
Горшков В'ячеслав  13
Гриб Ніна  13
Гриценко Наталія 13
Грищенко Афанасій, чекіст, убивця Миколи Леонтовича  30, 119, 140
Грін Клей (Clay M. Greene), американський драматург  232, 233, 242
Грінченко Борис, український письменник  16
Ґрем Марта (Martha Graham), американська танцюристка  284
Грушевський Олександр, етнограф, завідувач архівно-бібліотечним відділом Міносвіти 

УНР  22
Грушевський Михайло, Голова Центральної Ради УНР  11, 15, 21, 35, 46, 54, 71, 87, 119, 121, 

122, 130, 169, 310
Губерман Броніслав (Bronisław Huberman), польський скрипаль  188
Гуріді Хесус (Jesus Guridi), баскський композитор  221, 225, 291
Гуттер Джозеф (Josef Hutter), чеський музикознавець  71
Гюго Віктор (Victor-Marie Hugo), французький письменник  112
Г’юро Жорж (Georges Guiraud), французький композитор  19, 119, 132

Д
Дашинський Ігнацій (Ignacy Daszyński), прем'єр-міністр Польщі  209, 216
Демуцький Порфирій, український композитор  48, 74, 79, 145, 291
Делакруа Леон (Léon Delacroix), прем’єр-міністр Бельгії  143, 151
Денікін Антон, один з лідерів російського білогвардійського руху, українофоб  124, 128
Дерене Шарль (Charles Derennes), французький поет  134
Детт Роберт Натаніель (Robert Nathaniel Dett), афро-американський композитор  244, 282, 

291
Джулинський, Голова Української Ради в Бельгії  144, 145
Дигас Ігнацій (Ignacy Dygas), польський оперний співак  209, 216
Дідушок Петро, український громадський діяч, дипломат  115
Дікенс Чарльз (Charles Dickens), англійський письменник  183
Дістрі Джулс (Jules Destrée), міністр науки та мистецтв Бельгії  143, 158
Діттманн Вільгельм (Wilhelm Dittmann), німецький політик  191

* В оформленні іменного покажчика використано кілька кольорів 
на означення ролі персоналій в історії проекту: червоним позначено 
українських та закордонних діячів, причетних до історії світових гастролей 

Капели УНР; сірим – історичних осіб, що контекстуально згадуються 
в документах турне Капели; курсивом – сучасних дослідників та осіб, 
залучених до реалізації цього книжкового проекту. 



ДОДАТКИ 307
Дмовський Роман (Roman Stanisław Dmowski), польський політик 25
Донцов Дмитро, публіцист, політичний діяч 15, 16, 103, 107, 115
Дорошенко Дмитро, міністр закордонних справ Української Держави  16, 23, 71, 87, 304
Дорошенко Петро, головноуправлячий мистецтв та національної культури УНР 25, 50, 302
Доценко Олександр, ад’ютант Симона Петлюри  210
Драгоманов Михайло, громадський і культурний діяч  14
Дрезден Сем (Sem Dresden), нідерландський диригент  166, 169
Дункан Айседора (Isadora Dunkan), американська танцюристка 119, 137, 138
Дягілєв Сергій, російський антрепренер  137
Дяченко Григорій, співак Капели  77
Дюбрей Шарль (Charles Dubrueil), французький діяч 131
Дюпре Марсель (Marcel Dupré), французький органіст  242

Е
Еберто Жак (Jacques Hébertot), директор паризького Théâtre des Champs Elysées  119, 137, 

138
Ейкінс Джеймс (Sir James Albert Manning Aikins), лейтенант-губернатор провінції Манітоба 

(Канада)  279, 283
Ерб Август (August Erb), швейцарський журналіст  103, 115
Естрін Люсьєн (Estrine Lucien), президент Торгово-Промислової Палати Марселя  133

Є
Єлизавета (La reine Élisabeth de Belgique), Королева Бельгії  27, 143, 158, 159
Єріца Марія (Marie Jeritza), американська оперна співачка 242
Єфремова Олена  13
Єфремов Сергій, літературознавець, Генеральний секретар міжнаціональних справ УНР  

15, 130

Ж
Жуківський Олександр, військовий міністр УНР  46

З
Забужко Оксана  10, 304
Завальнюк Анатолій  304
Зайцев Павло, Головноуправляючий мистецтв та національної культури УНР  12, 25, 27, 

137, 202, 209, 210, 213, 218, 221, 226, 227, 252, 296, 302, 310
Заньковецька Марія, українська акторка, театральна діячка  16
Зарецька Таїісія  304
Зархі Марія, українська культурна діячка  178, 183
Здорик-Здориченко Катерина, співачка Капели  46, 51, 73, 77, 85, 206
Зражевський Іринарх, співак Капели  73, 77, 282

І
Імбер Шарль (Charles Imbert), французький викладач школи мистецтв  135
Ісаєвич Дмитро, український громадський діяч, журналіст  122

К
Кавунник Валентин  13, 292
Кабачій Роман  13
Калина Петр  13
Калуцка Наталія  10, 286, 304
Каммінгс Мілтон (Milton C. Cummings)  8, 9, 305
Піпіх Карел (Karel Pipich), керівник чеської спортивно-патріотичної організації "Sokol"  83
Каррільо Хуліан (Julián Carrillo Trujillo), мексиканський композитор, директор 

Національної консерваторії Мексики  255
Карпенко-Карий Іван, український драматург, актор  16
Карпинський Олександр, в.о. міністра закордонних справ УНР  25, 57, 302
Картон де Віарт (Carton de Wiart), державний міністр Бельгії  158
Карузо Енріко (Enrico Caruso), італійський оперний співак  138
Касальс Пабло (Pablo Casals), каталонський віолончеліст 284
Кенворті Джозеф (Joseph Kenworthy), британський політик, військовий діяч  176
Кестенберг Лео (Leo Kestenberg), німецький музичний реформатор  191, 198
Кизима Олександр, співак Капели, бандурист  73, 77, 175, 177
Кириченко Юлія, співачка Капели  77, 85, 206
Кириченко Юрій, співак Капели  77, 301
Кирчів Роман, співак, голова Комітету Капели  23, 51, 54, 77, 82, 120, 121, 129, 169, 280, 

301
Кисличенко, секретар Української Ради в Бельгії  144
Клавінш-Еланскіс Яніш (Jānis Kļaviņš-Elanskis), латвійський дипломат  109
Клаузельс Мануель (Manuel Clausells), іспанський диригент  222, 223
Клемансо Жорж (Georges Clemenceau), Голова Ради Міністрів Франції  119, 131
Кнайп Себастьян (Sebastian Kneipp), німецький священик  90
Кобилянська Ольга, українська письменниця, громадська діячка  161
Ковалевський Микола, міністр земельних справ УНР  193, 296
Ковальницький Дмитро, єпископ, ректор Київської Духовної Академії  19
Ковальчук Інна  13
Ковальчук Ірина  13
Коелью Нетто, Енріке (Henrique Maximiano Coelho Netto), бразильський державний діяч, 

письменник  29, 230, 272, 273, 277
Козицький Пилип, український композитор, педагог  291

Козловський Федір, співак Капели  46, 77
Колесса Олександр, український літературознавець, громадсько-політичний діяч  92
Колесса Філарет, український фольклорист, композитор  14, 291
Колодіївна Софія, співачка, авторка "Журналу" Капели  13, 44, 48, 51, 52, 54, 62, 65, 77, 81, 

85, 97, 115, 123, 134, 145, 178, 184, 201, 215, 301, 310
Конончук Михайло  304
Копачук Ольга, співачка Капели  77, 243, 301
Королевич Петро, співак Капели  77
Короніс Леонідас (Leonidas Coronis), грецький співак 242
Корсуновський Павло, диякон, співак Капели  51, 73, 77
Корчинський Михайло, державний секретар Ради Народних Міністрів УНР  39
Корш Федір, науковець, перекладач, поет  16
Косач Ольга, український письменниця, громадська діячка  130
Косескі Адам (Adam Koseski)  9, 305
Костецький Микола, співак Капели  77, 206, 282
Котле Гійом (Guillaume Costeley), французький композитор  153
Коцюбинський Михайло, український письменник, громадський діяч  16, 161
Кошиць Ніна, співачка Капели (двоюрідна племінниця Олександра Кошиця)  28, 233, 237, 

264, 265, 279, 301
Кошиць Олександр, Головний Диригент Капели  8–13, 18–23, 25–30, 33, 35–38, 40, 47, 

48, 50–52, 54–58, 60–65, 71–74, 77–79, 81, 83, 85–87, 89–91, 93–95, 97, 99, 103, 
105–107, 111, 113–117, 120–122, 124, 125, 131–135, 137–139, 143, 145, 146, 149, 
151–156, 158–161, 163, 165–167, 169–173, 175, 177, 181, 183, 184, 186–189, 191–193, 
196, 197, 199, 201–203, 205, 209, 210, 212–219, 221–229, 233, 235–237, 239–252, 
254–258, 260–265, 267–271, 273–275, 279–286, 290–296, 298–305, 310

Кравченко Андрій  13
Кренн Майкл (Michael L. Krenn)  9, 305
Кривизюк Леонід  304
Кржічка Ярослав (Jaroslav Křička), чеський диригент  26, 70, 71, 74, 81
Кривоусів Віктор, діловод музичного відділу Міносвіти УНР  37
Крушельницький Антін, міністр освіти та мистецтв УНР  124
Крушницький Федір, ад’ютант Симона Петлюри  207
Кудлай Олександра  304
Кузеля Зенон, український мовознавець, фольклорист, громадський діяч  310
Кузик Валентина  13, 140, 305
Кузьмин Никон, співак Капели  73, 77, 218
Куліш Пантелеймон, український письменник 7, 147
Курбас Лесь, український актор  18
Курочкин Ол., співак Капели 282
Курчинський Олександр, співак Капели  77
Кучерів Михайло, співак Капели  73, 77, 137, 299
Кучерук Олександр  13

Л
Лавріненко Юрій, український літературознавець, публіцист  30, 31
Лалуа Луї (Loius Laloy), французький музикознавець  138
Лассо Орландо (Orlande de Lassus), фламандський композитор  153
Левицький Дмитро, співак Капели  77
Левицький Микола (Левитський), український дипломат, правник  107
Левицький Модест, український письменник, дипломат  310
Лемоньє Моріс (Maurice Lemonnier), державний міністр Бельгії, мер Брюсселя  152, 158
Леонів Гаврило, співак Капели  77
Леонтович Микола, український композитор, диригент  6, 8, 18, 19, 21–23, 25, 30, 35–37, 

40, 48, 65, 71, 74, 78, 79, 94, 103, 107, 115, 117, 119, 121, 122, 132, 134, 140, 141, 152, 
153, 158, 163, 178, 196, 202, 209, 217, 218, 221, 224, 229, 236, 242, 249, 261, 268, 274, 
291, 304

Липинський В’ячеслав, український історик, посол України у Відні  15, 89, 92, 191, 200, 303
Лисенко Іван  36, 304
Лисенко Микола, український композитор, диригент  14, 15, 19, 20, 21, 35, 36, 40, 41, 48, 

64, 74, 78, 79, 94, 97, 107, 119, 121, 122, 124, 132, 145, 152, 155, 158, 177, 178, 189, 196, 
201, 217, 218, 229, 261, 263, 291

Литвин Сергій  304
Литвин Тетяна, співачка Капели  77
Литвин Федір, співак Капели  77
Литвин Харитон, співак Капели  77
Лівицький Андрій, Голова Ради Міністрів УНР, президент УНР в екзилі  11, 192, 193, 215, 

227, 302
Ліст Ференц (Franz Liszt), угорський композитор  117
Літвінова Світлана  13
Ллойд Джордж Девід (David Lloyd George), прем’єр-міністр Великої Британії  24
Лозинський Михайло, український публіцист, дипломат  103, 115
Луїза (Princess Louise), принцеса Великої Британії  186
Льове Фердинанд (Ferdinand Löwe), директор Музичної академії Відня  89, 93
Людкевич Станіслав, український композитор, фольклорист  22, 291

М
Мазепа Іван, Гетьман Війська Запорозького  277
Мазепа Ісаак, прем’єр-міністр УНР  185
Майер Фредерік (Frederick Brotherton Meyer), британський пастор  175, 184, 185
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Макаренко Андрій, Член Директорії УНР  39, 51, 192, 205, 302
Маковська Наталія  13
Макс Адольф (Adolphe Max), мер Брюсселя  158, 160
Марголін Арнольд, голова дипломатичної місії УНР у Лондоні  119, 175, 185, 188, 303
Манжен Х. (H. Mangin), бельгійський критик 152, 154
Мартос Борис, міністр фінансів УНР  50, 51, 189, 193, 194, 293, 298, 302
Масарик Томаш, президент Чехословаччини  87
Масарикова Аліція (Alice Masaryková), громадська діячка Чехословаччини, донька 

президента Томаша Масарика  71
Матяш Ірина  13, 305
Маценко Павло, музикознавець, диригент  30
Мацієвич Кость, міністр закордонних справ, голова дипломатичної місії УНР в Румунії  310
Машкевич Антоніна, співачка Капели  77, 85, 206
Мегас Осип, український публіцист, дипломат  231, 279, 281
Меленевський Маркіян, український публіцист, політичний діяч  176
Мендельсон Фелікс (Felix Mendelssohn), німецький композитор  21
Миколайчук Кирило, співак Капели  13, 44, 46, 60, 64, 77
Миронюк Дмитро, співак Капели  77
Михайлов Леонід, голова дипломатичної місії УНР у Варшаві  296
Міллет Луїс (Lluís Millet), каталонський диригент  221, 222, 225, 251, 291
Міньківський Олександр, український музикознавець  30
Міхновський Микола, український політик, адвокат  15
Міхура Я. (Федір Кучерявий), український політичний діяч  16
Міцкевич Адам (Adam Bernard Mickiewicz), польський поет  277
Монтес Марія (María Teresa García Montes), кубинська культурна діячка 284
Моцарт Вольфганг Амадей (Wolfgang Amadeus Mozart), австрійський композитор  163, 165
Мусоргський Модест, російський композитор  19, 28, 132, 233
Мюллер Герман (Hermann Müller), рейхсканцлер Німеччини  191

Н
Наріжний Симон, український історик, громадський діяч  25, 43, 286, 289, 305
Неєдли Зденек (Zdeněk Nejedlý), чеський державний діяч, музикознавець  26, 71, 81, 84
Некора Олена  305
Неф Альберт (Albert Nef ), капельмейстер Бернського міського театру  116
Нечас Яромір (Jaromír Nečas), чеський політик  71, 77, 85, 92
Нижанківський Богдан, син Остапа Нижанківського  65
Нижанківський Нестор, український композитор, піаніст  65
Нижанківський Остап, український композитор, священик   64, 65
Никанор, архієпископ Херсонський та Одеський  19
Нікіш Артур (Nikisch Artúr), угорський диригент  191
Ніковський Андрій, український літературознавець, міністр закордонних справ УНР  16, 

27, 209, 210, 213, 218
Носалевич Олександр, український оперний співак  78
Носке Густав (Gustav Noske), рейхсміністр оборони Німеччини  191
Ноттен ван (J. C. van Notten), консул Нідерландів у Женеві  109

О
Обжелян Алла  13
Обрегон Альваро (Álvaro Obregón Salido), президент Мексики  249
Обртель Франтішек (František Obrtel), чеський публіцист 71
Огієнко Іван, український богослов, міністр освіти та мистецтв УНР  39, 46, 55, 302
О’Коннор-Вілінська Валерія, українська письменниця, громадська діячка  22
Окуневський Ярослав, голова Санітарної Місії УНР у Відні  92
Олексієнко Тетяна, українська співачка  40
Осецький Олександр, генерал армії УНР  210
Олесницький Ярослав, український дипломат, голова місії УНР у Лондоні  176, 303
Олесь Олександр, український поет, громадський діяч  89, 92
Ольґерд Іполит Бочковський, український публіцист, громадський діяч  71
Омелянович-Павленко Михайло, генерал армії УНР  213
Ординський Петро, співак Капели  77
Орисик Михайлина, співачка Капели  49, 77, 85, 195, 206, 300
Осташко Тетяна  305

П
Павловський Григорій, диякон, співак Капели  48, 50
Павлуцький Григорій, український мистецтвознавець, завідувач відділом пластичних 

мистецтв Міносвіти УНР  22
Падеревський Ігнацій Ян (Ignacy Jan Paderewski), польський державний діяч, музикант 

242
Галіп Артем, член української делегації на Паризькій конференції  133
Парес Бернард (Sir Bernard Pares), британський історик, директор Школи слов’янських 

студій лондонського King`s College  187
Пархоменко Лю  10, 13, 80, 81, 199, 223, 261, 265, 286, 305
Паскаль Блез (Blaise Pascal), французький філософ  34, 111
Пасько Василь, співак Капели  77
Патейн Яків (Jacob Adriaan Nicolaas Patijn), нідерландський політик, мер Гааги  163, 165
Патті Аделіна (Adelina Patti), італійська співачка  138
Педа Андрій, співак Капели  46, 77

Пеленський Олександр, співак, кур’єр Капели  13, 43, 49, 53, 74, 77, 89, 106, 108, 115, 119, 
121, 148, 168, 177, 198, 291, 300, 305

Пелісьє Жан (Jean Pélissier), французький журналіст, дипломат  96, 119, 123, 127, 128
Пелле Моріс (Maurice Pellé), французький воєначальник  119, 138
Пенальва Гастао (Gastau Peñalva), бразильський публіцист  273, 276, 277
Пеппер Джордж (George Wharton Pepper), сенатор Конгресу США  230, 233
Пересунько Тіна  2, 3, 8, 9, 305, 311
Петлюра Симон, Голова Директорії, Головний Отаман військ і флоту УНР  6–21, 23–27, 29, 

30, 33, 35, 36, 39, 45, 50–55, 65, 67, 86, 88, 89, 94, 101, 102, 104, 114, 115, 118, 119, 124, 
125, 128, 129, 152, 156, 157, 161, 163, 166, 167, 172, 173, 185, 191, 192, 197, 203, 206, 
207, 209, 210, 214, 228, 229, 231, 233, 234, 247, 267, 279, 281, 292–299, 301–305, 310

Петренко Мефодій, співак Капели  73, 77, 299
Пилипчук Пилип, Голова Ради Народних Міністрів УНР в екзилі  227
Пилькевич Олександр, генерал-хорунжий армії УНР  62, 63
Пілсудський Юзеф (Józef Piłsudski), глава держави Польщі (Начальник Держави)  209, 216, 

304
Пінто Кастро (Castro Pinto), бразильський діяч  276
Післінг Зігмунд (Siegmund Pisling), німецький музикознавець  191
Піскун Валентина  13, 305
Піснячевський Віктор, український політик, публіцист  89
Пічета Іван, протоієрей, ректор Полтавської духовної семінарії  14
Пішон Стефан (Stéphen Pichon), міністр закордонних справ Франції  24, 119, 127
Пнюшкова Наталія  13
Полетика Володимир, секретар посольства УНР в Австрії  92, 303
Полумисна Ольга  305
Понче Мануель (Manuel María Ponce), мексиканський композитор  249, 255
Порш Микола, посол УНР в Берліні  16, 191–193, 195, 200, 201, 295, 303, 310
Прехтль Роберт (Robert Friedlaender-Prechtl), німецький публіцист  197
Придаткевич Роман, український композитор, сприпаль  64
Приємська Марія, співачка Капели  77, 85
Приходько Олекса, адміністратор Капели  18, 22, 23, 35–37, 40, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 56, 

57, 77, 87, 96, 106, 129, 145, 176, 189, 191, 193, 194, 293, 295, 297, 298, 300, 301
Приходько Ольга, співачка Капели  77, 85, 181
Прокопович В'ячеслав, Голова Ради Міністрів УНР  296
Прокоф’єв Сергій, російський композитор  284
Протозанов Тарас, військовий діяч УНР  45
Пушкін Олександр, російський поет  72
П’єрфіт Жорж (Georges Pierfitte), французькийзький критик  133

Р
Рабінов Макс (Max Rabinoff ), американський імпресаріо  28, 233, 236, 237, 244, 245, 246, 

248, 249, 255, 256, 265, 279, 285, 301
Радаеллі Маріо (Mario Radaelli), уругвайський художник, письменник  267
Радченко Вікторія, співачка Капели  77, 85
Райсігер Фрідріх Август (Friedrich August Reissiger), німецький композитор, диригент  21
Расторгуєв Лев, російський емігрант, конферансьє концертів Капели у Лондоні  175
Рахманінов Сергій, російський композитор  284
Рейвахівський Фотій, співак Капели  77
Рейнградт Макс (Max Reinhardt), австрійський режисер, реформатор театру  191
Реріх Борис, російський художник  141
Рєпін Ілля, російський та український художник  148
Рильський Максим, український поет, громадський діяч  134
Римський-Корсаков Микола, російський композитор  19, 132
Різенко Іван, український хоровий диригент, педагог  14
Ріман Гуго (Hugo Riemann), видатний німецький теоретик музики  19, 132
Рожанковський Теодор, отаман Української Галицької Армії, комендант Військової Округи 

Станіславова  32, 35, 62, 63
Ролік Дмитро  13
Роуз Раймонд (Raymond Rôze), диригент Британського симфонічного оркестру  175, 186
Рощахівський Михайло, співак Капели  51, 73, 77
Рубінштейн Артур (Artur Rubinstein), видатний єврейський піаніст  284
Руда Марта  13
Рудницький Михайло, український літературознавець, дипломат  24, 120, 121, 129, 310
Рябоченко Єлизавета, українська співачка  40

С
Садовський Микола, український актор, театральний режисер  16, 17, 21, 300
Саламандра (Salamandre), нідерландський критик  162, 166
Саліковський Олександр, міністр внутрішніх справ УНР  15, 210
Севрюк Олександр, дипломат, голова Військово-санітарної місії УНР в Італії  310
Сейньобос Шарль (Charle Seignobos), французький історик, професор Сорбонни  26, 119, 

130, 134
Сербиненко Андрій, український громадсько-політичний діяч, кооператор  92
Середа Антін, український графік, завідувач художньо-пром. відділу Міносвіти УНР  22
Серрато Хосе (José Serrato), президент Уругваю  267, 269
Семака Ілля, український юрист, громадський діяч  92
Сікевич Володимир, генерал армії УНР, український посол в Угорщині  114, 305
Сінгер Вінаретта, графиня де Поліньяк (Winnaretta Singer, Princesse Edmond de Polignac),  

американська меценатка мистецтв  119, 131



ДОДАТКИ 309
Січинський Володимир, український архітектор, графік, мистецтвознавець, кур’єр Капели  

77, 119, 195, 300, 310
Скоропадський Павло, Гетьман Української Держави  11, 17, 18, 22, 23, 50, 191, 200, 302, 

305
Скоропис-Йолтуховський Олександр, український публіцист, політик  191, 200
Скрипник Мстислав, церковний діяч, патріарх Київський і Всієї України УАПЦ  14
Славінський Максим, голова дипломатичної місії УНР у Празі  27, 71, 81, 86, 87, 89, 303
Слободська Ода, російська оперна співачка  28, 233, 237, 259
Слубіцький Януш (Janusz Słubicki), польський діяч  219
Смаль-Стоцький Степан, український мовознавець, громадсько-політичний діяч  310
Сметана Бедржих (Bedřich Smetana), чеський композитор  79
Собко Ірина  13
Соболь Валентина  10, 305
Соловйова Вікторія  305
Сорочинський Леонтій, співак Капели  49, 77, 301
Спицька Олена  305
Ставаж Анджей (Andrzej Stawarz)  9, 305
Станек Франтішек (František Staněk), міністр праці Чехословачиини  71, 87
Старицька-Черняхівська Людмила, українська письменниця, очільниця театрального 

відділу Міносвіти УНР  22
Старицький Михайло, український письменник, театральний діяч 147
Стаховський Микола, український громадсько-політичний діяч, дипломат  176
Стемповський Станіслав, міністр здоров'я та соціальної опіки УНР  296
Степовий Яків, український композитор, педагог  22, 37, 40, 291
Стеценко Кирило, композитор, диригент, священик, голова муз. відділу Міносвіти УНР  12, 

18–23, 25, 35–37, 40, 44–50, 52, 54, 56, 65, 73, 74, 78, 79, 92, 94, 132, 145, 152, 153, 
158, 185, 196, 217, 229, 258, 261, 268, 274, 282, 291, 297, 298, 300, 305

Стеценко Петро, співак Капели  73, 77, 297
Стешенко Іван, міністр освіти УНР  21
Стінс Луї (Louis Steens), державний міністр Бельгїі 152
Стравинський Ігор, композитор, диригент  137
Ступницький Василь, український композитор, диригент, етнограф  19, 21, 48, 74, 78, 79, 

94, 132, 152, 153, 196, 261, 268, 291
Судак Володимир, співак Капели  51, 77
Судейкін Сергій, російський театральний художник  237
Супрун Григорій, фінансовий агент УНР за кордоном  98, 99, 189, 193, 293, 297

Т
Танашевич Ольга, українська співачка  48
Татарів Леонід, співак Капели  77
Татарів Юрій, співак Капели  77
Теккерей Вільям (William Makepeace Thackeray), англійський письменник  183
Темницький Володимир, міністр закордонних справ УНР  89, 99
Терпило Марина, співачка Капели  77, 85
Техада Мігель де (Miguel Lerdo de Tejada), мексиканський композитор  249, 251, 255, 259, 

274, 291
Тишкевич Михайло, український меценат, видавець, голова дипломатичної місії УНР у 

Ватикані, Парижі  8, 26, 96, 119, 120, 122, 134, 137, 280, 303, 304, 310
Тіммерман Зорина  13
Тірабассі Антоніо (Antonio Tirabassi), бельгійський органіст, дирекор Інституту музикології 

Бельгії  143, 160
Ткачук Андрій  305
Толстой Лев, російський письменник  72
Трезвінський Микола, голова Військово-Санітарної місії УНР в Берліні  195
Троїцький Леонід, співак Капели  77, 210, 297–299
Трухлий Іван, співак Капели  58, 77
Трухлий Олександр, співак Капели  77, 72
Трухлий Сергій, співак Капели  58, 77, 99, 297
Туркало Віра, співачка Капели  77
Тучапський Григорій, професор співу, адміністратор Капели  40, 48, 51, 64, 72, 73, 77, 99, 

120, 137, 165, 171, 193, 210, 213, 222, 227, 252, 264, 299, 300

У
Уерта де ла, Адольфо (Adolfo de la Huerta), міністр фінансів Мексики  249, 255, 257, 259
Українка Леся (Лариса Косач-Квітка), українська письменниця, перекладачка, культурна 

діячка  7, 16, 26, 103, 143, 147, 161

Ф
Файзулін Ярослав  305
Федькович Юрій, український письменник, поет  7, 147
Фернан Мазад (Fernand Mazade), французький поет  134
Фещенко-Чопівський Іван, міністр народного господарства, заступник прем’єр-міністра 

УНР  212, 296
Филипович Євген, український кооперативний діяч  58, 99
Фляйшер Хуго (Hugo Fleicher), віденський критик  95
Фогс Джулс (Jules Foges), нідерландський діяч  165
Фостер Стівен (Stephen Collins Foster), американський композитор  242, 274, 291
Франклін Буйон Анрі (Henry Franklin-Bouillon), голова Комітету закордонних  

і колоніальних справ парламенту Франції  119, 127

Фрідріх Архенхольд (Friedrich Simon Archenhold), директор Берлінської обсерваторії  201
Франко Іван, український поет, письменник, громадський і політичний діяч  14–16, 161
Фрідріх Еберт (Friedrich Ebert), президент Німеччини  191
Футей Юлія  13

Х
Хакет Карлтон (Karleton Hackett), американський критик  243
Хай Ентоні (Anthony Haigh)  9, 305
Хейфец Яша (Йосиф Рувимович Хейфец), видатний єврейський скрипаль  28, 239, 284
Хойнацький Роман (Roman Chojnacki), директор Варшавської філармонії  209
Холодний Петро, міністр освіти УНР  310
Хомик Артим (псевдо Яковенко), український публіцист, педагог  24, 82, 92
Хосе Калеро, кубинський критик  284, 285

Ц
Царгородська Ніна, співачка Капели  77, 85, 206

Ч
Чабаненко Євдокія, співачка Капели  77, 85, 181
Чавдарів Володимир, співак Капели  77, 177, 282
Чайківський Микола, адміністратор Капели  77, 110, 113, 134, 173, 189, 300 
Черкаська Мар’яна, російська оперна співачка  264, 274
Чехівський Володимир, прем’єр-міністр УНР  39, 55, 59, 301 
Чехівський Микола, вояк армії УНР, священик  55 
Чехівська Зінаїда, співачка Капели  77
Чижевський Павло, український громадсько-політичний діяч  103, 115
Чикаленко Євген, український видавець, меценат  16
Чикаленко Левко, український археолог, громадсько-політичний діяч  296
Чикаленко-Келлер Ганна, українська публіцистка, перекладачка  120
Чистяк Дмитро  13
Чорна Надія, співачка Капели  77
Чуприна-Чехівський Олекса (Мойсіїв Юрій), співак Капели  48, 51, 77, 218, 297, 301

Ш
Шалянде Анрі (Henri Challande), швейцарський музичний видавець  116
Шаляпін Федір, російський оперний співак  242
Шамбон, Анрі де (Henry de Chambon), редактор французького видання "Revue Parlemen-

taire"  96, 119, 126, 127
Шандровський Гліб, співак Капели  77, 282, 301
Шаповал Микита, український публіцист, міністр земельних справ УНР  32, 35, 67
Шарпантьє Раймон (Raymond Charpantier), французький диригент, редактор видання 

"Comoedia"  118, 121, 124
Шафаренко С., аташе дипломатичної місії УНР у Лондоні  176
Шашкевич Маркіян, український письменник, поет  147
Шварцбард Самуїл, єврейський анархіст, убивця Симона Петлюри  30, 302
Шведов Терентій, український співак  40
Швець Федір, Член Директорії УНР  35, 39, 51, 59
Шевченко Василь, співак Капели  77
Шевченко Тарас, український поет, письменник, художник, громадський діяч  14, 16, 79, 

132, 134, 175, 185
Шелухін Сергій, український історик, дипломат  120
Шемельхут Густав (Gustaw Schamelhout), фламандський діяч  143
Шемет Сергій, український громадсько-політичний діяч  191, 200
Шептицький Андрей, митрополит, предстоятель Української греко-католицької церкви  

240
Шишківський Степан, співробітник музичного відділу Міносвіти УНР  37, 38, 40
Шльонський Дмитро  13, 305
Шмідт Алекс (Alex Schmidt), німецький діяч  191, 200
Шнайдер Луї (Louis Schneider), паризький критик  125
Шортт Едвард (Edward Shortt), міністр внутрішніх справ Великої Британії  176
Шпитко Осип (псевдонім Осип Стефанович), український та бразильський письменник, 

публіцист  273, 275–277
Штраус Ріхард (Richard Strauss), німецький композитор  267, 273
Шульгин Олександр, український політичний діяч, дипломат  119, 139, 303, 310
Шурман Джозеф (Jos.-J. Schurmann), імпресаріо Капели  137, 138, 222

Щ
Щербина Федір, український економіст-статист, історик Кубані  15
Щуровська Платоніда, субдиригентка Капели  40, 51, 58, 71, 77, 145, 165, 210, 299, 300

Ю
Юнк-Клемансо Тереза (Thérèse Junq-Clémenceau), французька діячка, донька Голови Ради 

Міністрів Франції Жоржа Клемансо  119, 131

Я
Яковлів Андрій, голова дипломатичної місії УНР у Бельгії й Нідерландах  143, 145, 146, 

151, 154, 163, 164, 165, 173, 188, 189, 303
Якуненко Катерина, співачка Капели  77, 85
Яциневич Яків, український композитор, диригент  21, 40, 48, 73



ПРО ПРОЕКТ
Джерелознавчі студії:  
100 років культурної дипломатії України
Проект є першим етапом досліджень з історії культурної  
дипломатії України – від давнини до сьогодення.

Джерелознавчі студії «100 років культурної дипломатії Укра-
їни» присвячені дослідженню та промоції джерел з історії 
світових гастролей Української Республіканської Капели під 
орудою Олександра Кошиця і патронатом Симона Петлюри, 
як інструменту культурної дипломатії Української Народної 
Республіки. Заснування проекту приурочено до відзначен-
ня у 2019 році 100-річчя створення Української Республікан-
ської Капели, 140-річчя від дня народження Симона Петлю-
ри і 100-річчя європейської прем’єри «Щедрика».
Перший випуск студій – видання «Світовий тріумф "Щедри-
ка"  – 100 років культурної дипломатії України» та його до-
повнена і доопрацьована версія «Культурна дипломатія 
Симона Петлюри: "Щедрик" проти "русского мира". Місія 
Капели Олександра Кошиця (1919–1924)» мають на меті оз-
найомити читача з найцікавішими документами історії га-
стролей Капели УНР у 17 країнах світу упродовж 1919–1924 
років (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бель-
гія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспа-
нія; США, Канада, Мексика, Аргентина, Уругвай, Бразилія, 
Куба). Формат видання носить репрезентативно-іміджевий 
характер і розрахований як на науковців, так і на широкий 
читацький загал в Україні і за кордоном.
Упродовж ювілейних 2019–2024 років ставиться завдання 
видати повний корпус джерел з історії проекту, що може 
становити десятки томів іміджевої спадщини культурного 
тірумфу України в світі. Адже досі не оприлюдненими лиша-
ються тисячі схвальних відгуків світової преси й видатних 
закордонних діячів на адресу України і української культу-
ри, а також документальна спадщина політики УНР в галузі 
культурної дипломатії.
Серед першорядних завдань проекту заплановано:

■■ Відгуки світової преси: публікація усіх рецензій світової 
преси на концерти Української Республіканської Ка-
пели з оцінкою як музичної, так і політичної складової 
культурної місії УНР. За попередніми підрахунками у 
фонді Капели Центрального державного архіву ви-
щих органів влади та управління України зберігається 
близько 1300 публікацій з 17 країн світу (від кількох де-
сятків по Нідерландах до сотень публікацій по США).
■■ Золота Книга Капели: факсимільне видання «Пам'ятної 

книжки Української Республіканської Капели» («Золо-
тої Книги Капели») – рукописного збірника автографів 
та відгуків видатних політичних та культурних діячів 
світу з 17 країн світу країн (королеви і міністрів Бель-
гії, президента і міністрів Німеччини, політиків і мит-
ців Австрії, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої 
Британії, Іспанії, Польщі, високопосадовців і видатних 
діячів Мексики, Уругваю, Бразилії, Аргентини, а також 
урядовців УНР та української еміграції, що були при-
сутні на закордонних концертах Капели).
■■ Відгуки закордонної інтелігенції: публікація унікальних 

листів на адресу Капели УНР від західноєвропейської 

та американської інтелігенції з відгуками на українські 
концерти, що можуть становити цінність не лише для 
української науки і дипломатії, але й закордонних нау-
кових фондів та мистецьких інституцій.
■■ Документи УНР: публікація документів політики куль-

турної дипломатії УНР, урядового супроводу турне Ка-
пели, як держустанови УНР та листування адміністрації 
хору з найвидатнішими українськими діячами  – Ми-
хайлом Грушевським, Миколою Васильком, Миколою 
Поршем, Андрієм Яковлівим, Михайлом Тишкевичем, 
Дмитром Антоновичем, Костем Мацієвичем, Олек-
сандром Шульгиним, Степаном Смаль-Стоцьким, Ми-
хайлом Рудницьким, Павлом Зайцевим, Олександром 
Севрюком, Модестом Левицьким, Зеноном Кузелею, 
Петром Холодним та іншими. 
■■ Репертуар Капели: факсимільні видання афіш, програ-

мок і лібретто концертів Української Республіканської 
Капели різними мовами світу, що містять переклади 
текстів українських пісень англійською, польською,  
іспанською, французькою, німецькою тощо.
■■ Мемуаристика: видання щоденникової та мемуарної 

спадщини учасників світового турне Капели – дири-
гента Олександра Кошиця, співаків Леонтія Безруч-
ка, Софії Колодіївни («Журнал» Капели), Володимира  
Січинського (берлінський щоденник) та інших діячів, 
що лишили спогади про проект.

Відеоматеріали, оцифрування: окрім публікації архівної спад-
щини фонду Капели УНР ЦДАВО України ставиться завдан-
ня пошуку та промоції відеоматеріалів з історії Капели, що 
можуть зберігатись в закордонних архівах (Прага, Берлін, 
США, Канада тощо), а також повне оцифрування та інтегра-
ція документальної спадщини світового турне Української 
Республіканської Капели до різних форм українського куль-
турного виробництва (кіно, театр, комікси, стріт-арт тощо).
Джерельна база проекту: фонди Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України у Києві, 
Української Вільної Академії Наук у Нью-Йорку, Осеред-
ку української культури й освіти у Вінніпезі, Національної 
бібліотеки Чеської Республіки у Празі та інші українські  
і закордонні архіви.
Супровідні завдання проекту: сприяння проведенню міжна-
родних наукових конференцій, меморіальних, музичних, 
просвітницько-виставкових та іміджевих заходів з тематики 
проекту в Україні і за кордоном.
Міжнародна співпраця: методологія реалізації проекту пе-
редбачає активну наукову та дипломатичну співпрацю з 
іноземними установами, що сприятиме пожвавленню між-
народного культурного співробітництва України і промоції 
української культурної спадщини за кордоном.



Освіта: магістр міжнародного маркетингу та реклами (Київ, 
2008), стипендистка польсько-американської програми  
ім. Lane’a Kirklanda (Варшава, 2011–2012), випускниця 
польсько-литовських студій «Культурна дипломатія XXI 
століття» (Варшава-Вільнюс, 2012–2013), закінчила аспіран-
туру Інституту української археографії та джерелознавства  
ім. М. С. Грушевського НАН України за спеціальністю всес-
вітня історія (Київ, 2014–2018). 

Культурні практики: працювала ведучою програм на радіо 
«Культура» (2005–2008), піар-менеджеркою видавничих  
і перформативних проектів (книжкова серія «Невідома 
України» ІАА «Наш час» (2006–2007), фестивалі «Українське 
Різдво», «Стеценків Великдень» (2006–2007) тощо). 
Упровдож 2008–2009 років очолювала прес-службу Мі-
ністерства культури України; розробила портал «Культу-
ра» для Національного газетно-журнального видавництва 
Міністерства культури України (2010–2011). Співпрацює з 
українськими і закордонними медіа як оглядачка культури  
і культурної політики України (День, Країна, LB.ua, Prostir.ua, 
Український журнал (Прага), Український альманах, Prostir.pl 
(Варшава) тощо).

Дослідницька діяльність: авторка низки наукових досліджень 
та публікацій з маркетингу культури, культурної політики та 
культурної дипломатії України, Польщі, США. Під час стажу-
вання при Варшавському Університеті (студії з маркетингу 
культури) дослідила модель культурної дипломатії Польщі 
(1989–2010). На замовлення Інституту Адама Міцкевича 
(Варшава) розробила звіт національної політики України в 
галузі перформативних мистецтв (1989–2010). Співпрацю-
вала з Київським офісом Інституту Кеннана, підготувавши 
для журналу «Агора» (2016–2017) низку публікацій з куль-
турної дипломатії; учасниця і спікерка Форумів культурної 
дипломатії у Києві (2015–2018).
Ініціювала відзначення 100-річчя культурної диплома-
тії України, розробивши науково-просвітницький проект 
«Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії Украї-
ни: Світовий тріумф "Щедрика" – 100 років культурної дипло-
матії України». Проект реалізовано Українським центром 
культурних досліджень при Міністерстві культури України 
за підтримки Українського культурного фонду (2018). Упо-
рядкувала збірник архівних документів «Світовий тріумф 
"Щедрика"  – 100 років культурної дипломатії України» та 
однойменну мандрівну виставку, що були представлені в 
Дипломатичній академії при МЗС України, Верховній Раді 
та Кабінеті Міністрів України.
Створила мандрівний міні-музей «Щедрика», що експону-
ється містами України; виступає з лекціями з історії культур-
ної дипломатії УНР.

ПРО АВТОРКУ ПРОЕКТУ
Тіна Пересунько,  
журналістка, дослідниця, менеджерка культурних проектів;  
наукова співробітниця відділу джерелознавства  
новітньої історії України Інституту української археографії  
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Візія: документи української історії 
конвертувати у культурний капітал 

України



Науково-популярне видання

Тіна Пересунько
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Прага: 
«Ми мало про них знали і тяжко кривдили, коли з’єднували їх проти волі 
з народом російським»
Ярослав Кржічка, професор Празької консерваторії, червень 1919 року

Відень: 
«Культурна зрілість України має стати для світу легітимізацією її 
політичної незалежності»
Musica Divina, 7 серпня 1919 року

Париж: 
«Жодна пропаганда не може бути ефективнішою для визнання 
української нації»
Шарль Сейньобос, професор Сорбонни, 6 лютого 1920 року

Гаага: 
«До України мені було цілком байдуже, але тепер я ладен скрізь 
відстоювати Мистецтво цієї країни!»
La Gazette de Hollande, 24 січня 1920 року

Лондон: 
«Одна з найпрекрасніших пісень програми – "Щедрик"»
The Punch, 11 лютого 1920 року

Монтевідео: 
«Ми вбачаємо в концертах українського хору те, що сприятиме 
піднесенню нашої власної музичної культури»
El Bien Público, 29 липня 1923 року

Ріо-де-Жанейро: 
«Співай, Україно, співай щебетушко! Прийде весна, якої ти чекаєш!»
Енріке Коелью Нетто, президент Бразильської академії літератури,  
23 вересня 1923 року

Сан-Франциско: 
«Вони нанесли Україну на мистецьку мапу світу»
The San Francisco Journal, 1 лютого 1924 року

«1 січня 1919 року на святі 25-літнього ювілею Миколи Вороного С.В. Петлюра, 
здоровкаючись зі мною, сказав: "Олександре Антоновичу! Заберіть з собою 
Стеценка і приходьте до мене завтра  – єсть важні справи". На аудієнції 
він, звертаючись до мене, сказав: "За тиждень щоб була зорганізована для 
закордонної подорожі Капела, а то, – добавив сміючись, – розстріляю!"»

Олександр Кошиць,  
Головний диригент Української Республіканської Капели


