
ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ122ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

УДК 930.253:[929Кошиць+78](477)

О. Г. ЄФРЕМОВА*

УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ (1919–1921 рр.)

В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ

Опубліковано низку документів Центрального державного архіву ви-
щих органів влади та управління України, що висвітлюють історію створення 
Української республіканської капели, її виступи за кордоном та характеризу-
ють творчість О. А. Кошиця як композитора, диригента і керівника капели.

Ключові слова: Українська республіканська капела (УРК); О. А. Ко-
шиць; С. Петлюра; відгуки закордонної преси; концертна діяльність.

Сьогодні незалежна Україна повертає імена своїх синів і дочок, їх-
ній музичний, літературний, художній доробок. Серед них – Олександр 
Антонович Кошиць (1875–1944), геніальний диригент, визначний ком-
позитор, учений-етнограф і педагог. Олександр Кошиць – людина не-
легкої долі, один із тих великих українських митців, які здобули визна-
ння і славу в світі, але на батьківщині ще донедавна були мало відомі.

Публікація присвячена праці Олександра Кошиця з Українською 
республіканською капелою, яка за завданням уряду Української Народ-
ної Республіки (далі УНР) виїхала на початку 1919 р. до Європи, ма-
ючи за мету репрезентувати українське мистецтво, піснями розповісти 
світові про маловідому Україну. У публікації використані документи 
Української республіканської капели, що зберігаються у Центральному 
державному архіві вищих органів влади та управління України (далі – 
ЦДАВО України).

В автобіографії1, написаній на замовлення Д. Левицького – члена 
першого складу Української республіканської капели, Олександр Анто-
нович згадує: “... народився 30 серпня (старого стилю) 1875 р. у с. Ро-
машках Канівського повіту на Київщині. Батьки: священик Антоній 
Ігнатович Кошиць, мати – Євдокія Михайлівна з роду Маяковських. В 
році 1877 батько переїхав на іншу парафію в с. Тарасівку Звенигород-
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ського повіту на Київщи-
ні (поруч з Кирилівкою, 
батьківщиною Шевчен-
ка, з родичами якого ми 
приятелювали весь час). 
Отже, Тарасівка є фактич-
но моя батьківщина, бо я з 
нею поєднаний і життям, і 
душею, і спогадами”.

Із стислої біографії 
О. Кошиця “Олександр 
Кошиць – пісні, біогра-
фія”2 дізнаємося, що він у 
1901 р. закінчив Київську 
духовну академію і дея-
кий час викладав у гім-
назіях міст Ставрополя і 
Тифліса. В 1903–1905 рр. 
збирав і записував ко-
зацькі пісні на Кубані, 
які згодом опублікував у 
збірці “500 кубанських 
народних пісень”. У 
1906–1910 рр. навчався в 
музично-драматичній школі Миколи Лисенка. Викладав співи у шко-
лах м. Києва, керував студентськими хорами у Київському університе-
ті та інших навчальних закладах міста. У 1912–1916 рр. – хормейстр, 
пізніше диригент театру М. Садовського, в 1916–1917 рр. – диригент і 
головний хормейстер Київської опери.

На початку січня 1919 р. О. Кошиць спільно з К. Стеценком за 
дорученням С. Петлюри організував у Києві Українську республікан-
ську капелу (з 1920 р. – Український республіканський хор). У березні 
1919 р. капела під керівництвом О. Кошиця була відряджена україн-
ським урядом для пропаганди національного музичного мистецтва за 
кордон. Українська республіканська капела з величезним успіхом ви-
ступала майже в усіх країнах Західної Європи (Чехо-Словаччина, Ав-
стрія, Швейцарія, Франція, Великобританія, Німеччина, Голландія та 
ін.) і Америки (США, Бразилія, Аргентина, Куба). Репертуар капели 
складався з українських народних пісень в обробці О. Кошиця, М. Ли-
сенка, М. Леонтовича, К. Стеценка та інших композиторів. З 1926 р. 
О. Кошиць проживав у США і Канаді, займався педагогічною діяльніс-
тю. О. Кошиць – автор мемуарів “Спогади” (1948 р.) і “З піснею через 
світ” (1952 р.). Помер і похований у Вінніпегу (Канада).

Олександр Антонович Кошиць.
ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, 

спр. 49, арк. 344.
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Дослідженням біографії Олександра Кошиця, його співпраці з 
Українською республіканською капелою та безпрецедентного успіху 
виступів хору під його керівництвом здебільшого займалися українські 
історики, письменники, іноземні дослідники, державні та громадські 
діячі, які перебували в еміграції. Зокрема, Василь Королів-Старий3 у 
споминах “Олександр Кошиць”4 (1929 р.) вказав на суттєвий внесок 
композитора у вітчизняну музичну культуру. Письменник зауважив, 
що “… жаден з артистів-українців, за виїмком хіба тільки Шевченка, не 
мав такої літератури про себе, як О. Кошиць”5. У прикінцевій частині 
спомину автор акцентував: “Тріумф концертів О. Кошиця за кордоном 
засвідчував пророчі Шевченкові слова, що “наша пісня не вмре, не за-
гине”, й що в ній, справді, – “Слава України!”6.

Про Олександра Кошиця та подорож Української республіканської 
капели йдеться в особливо цінній для вивченні української еміграції, 
її культурних, наукових, громадських установ та інституцій, непере-
вершеній, фундаментальній, інформаційно наповненій книзі С. Наріж-
ного7 “Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між 
двома світовими війнами (Прага, 1942. Ч. 1)”8, що вийшла під егідою 
Музею визвольної боротьби України9. Праця написана на унікальних 
матеріалах цього музею. 

У 1999 р. було видано другу частину книги С. Наріжного “Україн-
ська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939 (мате-

Українська республіканська капела 
під час гастролей Америкою. 

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 49, арк. 2.
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ріали, зібрані С. Наріжним до частини другої)”10, в основу якої покла-
дено уривки текстів та підготовчі матеріали вченого, що зберігаються 
в його особовому фонді11 у ЦДАВО України12.

У розділі “Подорож Української Республіканської Капели” С. На-
ріжний аналізує перші публікації іноземних дослідників, присвячені 
О. Кошицю та закордонній подорожі капели. Одна з них – це праця 
професора Карлового Університету в Празі Зденєка Неєдли13: “Першу 
спеціяльну книжку про Капелу написав професор чеського Карлового 
Університету в Празі, Д-р Зд[енєк] Неєдлі. Його ґрунтовна праця, при-
свячена О. Кошицеві й капелянам в подяку, появилася в Празі 1922 р. 
п[ід] з[аголовком] “Ukrajinskd republikanskd кареіа” (ст. 68 з ілюстраці-
ями). Цей видатний фаховий знавець згадує про перший виступ Капе-
ли, як про одно з своїх найбільших мистецьких вражінь; він з великим 
признанням ставиться до праці Капели, висловлюється про неї як про 
“першорядний хор, який своєю артистичною вартістю рівняється най-
славнішим хорам цілого світу”14. Варто зазначити, що статті проф. Зде-
нєка Неєдли про капелу, її диригента О. Кошиця та концерти в Чехос-
ловаччині зберігаються у фонді Української республіканської капели15 
ЦДАВО України.

Також С. Наріжний зазначає, що на сторінках американської “На-
родної Волі” друкувалися спогади Л. Безручка, архіваріуса капели, 
“Українська Республіканська Капела; спогади з концертової подорожі 
по Европі” (“Народна Воля”, Скрентон, 1932, ч. 23 і дальші). 

С. Наріжний посилається на О. Пеленського – автора найбільшої на 
той час за обсягом книги про закордонну подорож капели, що з’явилася 
у 1933 р. у Львові під заголовком “Українська пісня в світі. Світова 
концертова подорож Української Республіканської Капели. Спомини 
участника”. О. Пеленський, колишній член І Українського національно-
го хору в Києві, був кур’єром капели. Найціннішими у його книзі є фак-
тичні описи подорожі капели та численні рецензії закордонної преси.

Крім цих публікацій, у 1929 р. з’явилося видання Українського Му-
зичного Товариства імені О. А. Кошиця в Парижі, що містить “матері-
али пресових критиків про мистецьку працю капели: “Українська пісня 
за кордоном. Світова концертова подорож Українського Національного 
Хору під проводом Олександра А. Кошиця” (Голос закордонної музич-
ної критики)”16.

Далі С. Наріжний звертається до публікацій з історії створення ка-
пели та дає ґрунтовний аналіз про її діяльність та працю О. Кошиця 
в капелі. “Ідея вести національно-українську пропаґанду при помочі 
пісні зродилася в С. Петлюри. В грудні 1918 р. С. Петлюра доручив 
Кир. Стеценкові, тодішньому голові музичного відділу Міністерства 
Народньої Освіти, та Ол. Кошицеві, голові етноґрафічної секції того 
ж відділу, перевести цю ідею в життя. Ці два орґанізатори доручене їм 
завдання виконали. На початку 1919 р. – вслід за ріжного роду дипло-
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матичними, торговельними і 
інш[ими] місіями – вирушила 
закордон і Українська Респу-
бліканська Капела”17.

Капела у своєму складі 
мала 100 співаків, які були 
набрані в Києві за конкур-
сом. Серед них було немало 
відомих виконавців. Співаки 
Капели мали статус держав-
них службовців. Про цю со-
тню первісно набраних у Ки-
єві співаків є цікаві спогади 
П. І. Щуровської-Росиневич 
(Россіневич)18, якій довелося 
провести з ними кілька про-
бних і підготовчих співанок.

С. Наріжний завершує 
розділ “Подорож Української 
Республіканської Капели” 
висновком: “Українська Рес-
публіканська Капела засно-
вувалася як репрезентативна 

співоча установа, завданням якої було ширити закордоном мистецьку 
культуру України. В тих обставинах на Капелу накладалися не тільки 
мистецькі зобов’язання, а також і завдання національно-політичні. Ка-
пела мала показати Західній Европі, що Українці справді є окремим 
народом, який має власну культуру”19.

Вагоме художньо-документальне значення і роль найважливішого 
джерела мають літературні праці композитора, зокрема “Спогади”, ви-
друкувані посмертно у Вінніпезі 1947 і 1948 рр. (передрук – К., 1995), 
та щоденникові записи “З піснею через світ (Подорож Української Рес-
публіканської капели)” у трьох частинах (Вінніпег, 1952, 1970, 1974 рр., 
передрук – К., 1998). 

У ЦДАВО України зберігається “Щоденник” О. Кошиця20 (січень 
1919 р. – вересень 1924 р.), який складається з 3-х частин. Записи у 
ньому – це свідчення страждань благородної душі Великого Митця, 
який став поза своєю волею політичним емігрантом, про його жагуче 
бажання заявити широкому світові, що є така держава Україна, яка має 
свою прадавню історію.

Для розуміння враження від діяльності Капели у підбірці докумен-
тів (№№ 5–9) до публікації наводимо листи людей, з якими, передусім, 
асоціюється Директорія: Симон Петлюра та Володимир Винниченко. 
С. Петлюра у листах до О. Кошиця та капели висловлює щиру подяку 

Програма першого концерту 
Української республіканської капели. 

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, 
спр. 49, арк. 454.
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за їх благородну справу, яка ввійде в історію України. В. Винниченко у 
листі до О. Приходька21 подає високу оцінку діяльності Капели.

Н. Б. Калуцька у дисертаційному дослідженні “Мистецька діяль-
ність Олександра Кошиця в контексті музики XX століття”22 ствер-
джує, що перші згадки про О. Кошиця за радянських часів належать 
О. Маньківському23: “Два збірники Кошицевих обробок з передмовою 
про автора видав О. Міньківський (1965, 1967). З цього часу в концер-
тах почала звучати його музика”. Авторка простежила культуротворчу 
роль митця на різних етапах розвитку в галузях українського мисте-
цтва, проаналізувала його артистичну практику в галузі хорових аран-
жувань, висвітлила унікальність техніки Кошицевих літургійних ком-
позицій, акцентувала увагу на тому, що творча діяльність О. Кошиця 
піднесла імідж української культури, зміцнила її засади.

Останніми роками в Україні з’явився ряд вагомих публікацій, при-
свячених О. Кошицю: перевидання належних його перу “Спогадів”24, 
упорядкованих М. Головащенком, щоденникових записів “З піснею че-
рез світ”25 про подорожі української капели за кордоном, починаючи з 
1918 р. Видання ілюстроване унікальними фотографіями. 

Заслуговує на увагу також велика і ґрунтовна робота М. Головащен-
ка “Феномен Олександра Кошиця”26, в якій висвітлюється біографія та 
концертна діяльність композитора О. Кошиця. До книги увійшли спога-
ди О. Кошиця, колишніх хористів, друзів, колег; музикознавчі розвідки, 
рецензії, інтерв’ю; вірші, присвячені пам’яті великого Маестро.

Значний масив публікацій про О. Кошиця міститься в періодичній 
пресі, наукових і фахових журналах та виданнях. Велику цінність і ба-
гатющий матеріал складають добірки з листування Маестро: “Відгу-
ки минулого. О. Кошиць в листах до П. Маценка”27, (Вінніпег, 1954)28, 
“Листи до друга” (К., 1998)29 та декілька принагідних публікацій. 

У працях Є. Паранюка “Український Голівуд і Олександр Кошиць 
(2002 р”.)30 та “Розповідь про фільм “Маруся” і славетного Олександра 
Кошиця”31 (2003 р.) висвітлено життєвий та творчий шлях всесвітньо 
відомого творця хорів і диригента О. Кошиця, зокрема, зібрано мате-
ріали про перебування О. Кошиця на фермі в Нью-Джерсі, де було по-
будоване українське село – своєрідний національний Голівуд. За учас-
тю Олександра Кошиця, як композитора і музичного керівника, тут 
був знятий перший в Америці український фільм “Маруся” за п’єсою 
М. Старицького “Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці”. Є. Паранюк 
вивчав історію створення фільму, залучив історичні джерела, резуль-
татом чого стала книга “Український Голівуд і Олександр Кошиць”, 
ілюстрована світлинами з життя визначного диригента та документами.

У публікації О. В. Мартиненко “Закордонна місія Української рес-
публіканської капели: між політикою і мистецтвом”32 проаналізовано 
політичну складову закордонних виступів Української республіканської 
капели під керівництвом О. Кошиця у контексті зовнішньополітичної 
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діяльності УНР часів Директорії. Висвітлено окремі аспекти резонансу 
виступів капели як перед європейською публікою, так і у середовищі 
української еміграції. Показано співпрацю О. Кошиця з урядом Дирек-
торії УНР, зокрема з С. Петлюрою.

Добірка документів до публікації починається із Закону Україн-
ської Народної Республіки про утворення Української республікан-
ської капели 24 січня 1919 р. Завдяки цьому Закону капела отримала 
від Уряду Директорії УНР дуже відповідальні повноваження. У той час 
С. Петлюра намагався використати всі можливі засоби, спрямовані на 
реалізацію позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Однак, ставлення до поїздки капели за кордон з боку українських 
діячів було неоднозначним. Одні вважали подорож доцільною і потріб-
ною, інші були проти. Так, на сторінках газети “Нове життя” (12 квітня 
1919 р., Станіслав) з’явилася стаття кореспондента М. Сріблянського 
“Наша пісня. На увагу Української капелі”. Автор, віддаючи данину 
талановитим виконавцям, категорично заперечував проти несвоєчасної, 
на його думку, поїздки: “Пісня – річ прекрасна, але всьому свій час і 
своє місце, панове. Перша Українська республіканська капела – пре-
красна річ, але до чого вона їде за кордон? Яку політику має робити 
піснями і перед ким? Щоб буржуазія Відня, Праги, Парижа, Лондо-
на, розвалившись у кріслах, хлопала вухами, слухаючи пісні залитої 
кров’ю України? А чи не почепили б ви арфи ваші на верби та не по-
плакали б краще на ріках вавілонських?”33.

Та все ж таки капела вирушила у дорогу і 1 травня 1919 р. прибула 
до Праги. Вже перші концерти пройшли з тріумфальним успіхом. З 
цього ж часу й почалася слава маловідомого досі диригента та слава 
української пісні, яка стала сенсацією. У репертуарі капели були тільки 
народні пісні в обробці М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, само-
го О. Кошиця. Коронним номером був “Щедрик” – одна з найпопуляр-
ніших обробок М. Леонтовича, яка зараз знана не тільки в Україні, але 
й у всьому світі. У січні 2016 р. виповнилося 100 років від першого ви-
конання “Carols of the Bells” (“Колядки дзвонів”) “Щедрика”, яке 
відбулося 1916 р., коли хор Київського університету під диригуван-
ням М. Леонтовича кілька разів викликали на “біс”.

Про шалений успіх Української капели в Європі та Америці свід-
чать різні статті, рецензії, відгуки закордонної преси, вирізки з газет та 
журналів, афіші, концертні програми, які відклалися великим масивом 
у фонді капели. В публікації представлено лише їх незначну частину 
(№№ 10, 11).

Перший концерт у Парижі відбувся 6 листопада 1919 р. Потім були 
виступи в Бордо, Тулузі, Марселі, Ніцці, Ліоні. Скрізь капела мала ве-
личезний успіх. З Франції вирушила до Англії. По дорозі відбулося 
кілька концертів у Бельгії та Голландії. Бельгійський часопис “Ons 
Vaderland” 11 січня 1920 р. зазначав: “Цей військовий чоловік [Симон 
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Петлюра], який дбає визволити свій край з-під ярма більшовиків і ца-
ристів, вміє більше, ніж воювати. Він знає, що один меч не має сили і 
щоб здобути симпатії західноєвропейського світу для своєї батьківщи-
ни, він нас знайомить з мистецтвом своєї країни. Петлюра інтернаціо-
налізує українське питання піснею”34.

Про концерти в Голландії, що відбулися 19–24 січня 1920 р., розпо-
вів на сторінках газети “La Gazzette de Hollande” кореспондент з питань 
мистецтва п. Саламандра: “Четвер, 22 січня. Цього вечора я був при-
сутнім на першому концерті славетної капели України під проводом 
видатного диригента п. Кошиця. Те, що робить п. Кошиць, не можна 
оповісти. Треба було послухати цю капелу, аби дійсно пізнати, що це 
таке “оркестр голосів!” А коли хто, побувши на одному з цих концертів 
такої рідкісної краси, пізнає це, то він згодиться зі мною, що не має до-
сить слів на жодній мові, аби подякувати тим, хто дав нам цю велику 
артистичну насолоду... До України мені було цілком байдуже, але зараз 
буду битися скрізь за мистецтво цієї країни”35.

Та закордонні мандрівки вимагали значних коштів. Капела ж як 
мистецька організація утримувати сама себе не могла, хоч доклада-
ла до цього багато зусиль. Від представників уряду УНР за кордоном 
справжньої допомоги не було. Окремі урядовці вважали, що капела 
своє завдання виконала і може припинити діяльність. Влітку 1920 р. 
капелі не було надано державного фінансування, і тому вона мусила 
завершити свою діяльність36.

Варто зауважити, що тріумфальна концертна подорож по Європі 
супроводжувалася наростанням конфліктних ситуацій усередині колек-
тиву, які впродовж короткого часу перетворили зовні успішний моно-
літний хоровий колектив на осередок протистояння громадських, мис-
тецьких та особистих інтересів. Про це згадується у спогадах капелян 
Софії Колодіївни “Українська Республіканська Капела. Журнал подо-
рожі”37 та Льва Безручка “Мемуари про б. Українську Республіканську 
Капелю”38, які, до речі, зберігаються у ЦДАВО України. Про один із 
найболючіших моментів біографії О. Кошиця – кризу Української рес-
публіканської капели в період гастролей по Європі пише Н. Калуцька 
у статті “Приховане буття, або криза Української Республіканської ка-
пели”39.

Якщо говорити про значення гастролей Української республікан-
ської капели по Західній Європі, а потім Америці, то, мабуть, не можна 
сказати краще, ніж капелянин Л. Безручко у своїх спогадах: “Україн-
ська республіканська капела, як знаємо, України не визволила, торго-
вельних і дипломатичних угод не робила, держави не збудувала, але з 
піснею на устах вона ширила ідею визвольних змагань українського 
народу серед широких мас населення різних національностей. Популя-
ризувала ідею самостійності свого народу, розкривала його невичерпа-
ні скарби духовної творчості”40.
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Основну частину підготовлених нами до друку документів займа-
ють такі, що висвітлюють створення капели, а також листи та відгуки 
політичних діячів та закордонної преси про її концертну діяльність, 
особисте та ділове листування різних осіб із О. Кошицем за пері-
од 1919–1923 рр. На завершення представлені документи про розпад 
Української республіканської капели та спроби її відродження.

Отже, зміст документів, представлених у публікації, приводять до 
певного висновку, що виступи капели за кордоном стали можливими 
завдяки двом рівновеликим постатям – С. Петлюрі, українському полі-
тичному лідеру та О. Кошицю, геніальному диригенту, який став “про-
роком, ім’ям і душею всього закордоння”41.

Документи публікуються мовою оригіналу зі збереженням індиві-
дуальної особливості авторської лексики, правопису, пунктуації та збе-
реженням стилістичних особливостей тексту; відтворені частки скоро-
чених слів та пропуски подано у квадратних дужках.
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29 Кошиць О. А. Листи до друга, 1904–1931. – К., 1998. – 189 с.
30 Паранюк Є. Український Голівуд і Олександр Кошиць / Є. Паранюк ; 

Івано-Франк. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Івано-Франківськ : Івано-
Франк. обл. друкарня, 2002. – 38 с.
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№ 1

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ

24 січня 1919 р.

“Іменем Української Народної Республіки. Затверджуємо:
24 січня 1919 року Голова Директорії В. Винниченко. Члени: Андрієв-

ський1, Петлюра, А. Макаренко2. Член-секретар Ф. Швець3

Посвідчую. В. о. Державного Секретаря М. Корчинський4”

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ.

ЗАКОН
про утворення “Української Республіканської Капели”, про асигнуван-

ня 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 країн Західної Европи.

1. Утворити “Українську Республіканську Капелу” згідно доданих до цьо-
го штатам, які вважати дійсними з 1-го січня 1919 року.

2. Асигнувати в розпорядження Міністра Народньої Освіти та Мисте-
цтва з коштів Державної Скарбниці один міліон сто сорок дві тисячі п’ятсот 
/1.142.500/ франків на видатки, зв’язані з подорожжю Капели до Парижу й 
инших країн Західної Европи, витрати яких переводяться згідно доданому до 

31 Паранюк Є. Розповідь про фільм “Маруся” і славетного Олександра 
Кошиця/ Є. Паранюк // Берегиня. – 2003. – № 2. – C. 15–25.

32 Мартиненко О. В. Закордонна місія Української республіканської ка-
пели: між політикою і мистецтвом // Часопис Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. – К., 2012. – № 1(14). – 
С. 99–105.

33 ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 1, спр. 20, арк. 81.
34 Там само, арк. 111.
35 Там само, арк. 125, 126.
36 Там само, оп. 2, спр. 2, арк. 34.
37 Там само, оп. 1, спр. 2, 3.
38 Там само, спр. 24.
39 Калуцька Наталія. Приховане буття, або криза Української Республікан-

ської капели // Студії мистецтвознавчі. Національна академія наук України. 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го. – К., Видавництво ІМРЕ, 2007. – Число 2(18). – С. 34–42, Число 4(20), – 
С. 23–28.

40 ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 1, спр. 24.
41 Чикаленко Є. Х. Щоденник 1919-1920 [Електронний ресурс] / Є. Х. Чи-

каленко ; за ред. В. Верстюка, М. Антоновича. - К. : Видавництво імені Оле-
ни Теліги ; Нью-Йорк, 2005. – 320 с.
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цього розпису – і один міліон сто вісімдесят чотири тисячі п’ятсот /1.184.500/ 
карбованців на ріжні видатки, зв’язані з утворенням та спорудженням Капели 
в біжучому 1919 році, а саме: на спішну роботу по організації Капели – три ти-
сячі /3.000/ карбованців, на утримання персонального складу – вісімсот двад-
цять дев’ять тисяч вісімсот /829.800/ карбованців, на наймання помешкання – 
сімдесят /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 затвердити Ста-
тут утворюємої цим законом “Українськоі Республіканськоі Капели”.

Голова Ради Народніх Міністрів  В. Чеховський5

Міністр Народньої Освіти Професор  І. Огієнко6 
З оригіналом згідно:
Начальник Відділу Законодавчого Департаменту
Діловод

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 1, арк. 18. Копія. Машинопис.

ДОДАТОК ДО СТ. І.

Тимчасові штати служачих “Української Республіканської Капели”

Назва посади
Річно утримання

в карбованцях
Кляса посади

І. Диригент-фаховець 18.00  VІ

І. Помічник диригента 12.00 VІІ

2. Учителі співу 24.00  VІІ

І. Акомпаніатор 9.00 VІІІ

100 Артистів Капели 720.00 від VІІІ–ІХ

І. Адміністратор Капели 9.00  VІІІ

І. Завідуючий господарством 
/він же бібліотекар/

7.200  VІІІ

І. Касир-бухгалтер 7.200  VІІІ

І. Діловод 6.600  VІІІ

І. Машиністка 5.400 ІХ

І. Канцелярист /І рангу/ 4.200  ІХ

І. Реквізітор-сторож /по віль-
ному найму./

3.600 --

І. Кур’єр /по вільному найму/ 3.600 --

Разом 829.800 карбованців
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Голова Ради Народніх Міністрів В. Чеховський
Міністр Народньої Освіти Професор І. Огієнко 
З оригіналом згідно:
Начальник Відділу Законодавчого Департаменту
Діловод

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 1, арк. 19. Копія. Машинопис.

№ 2
ЛИСТ

ВИКОНУВАЧА ОБОВ’ЯЗКІВ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ О. М. КАРПИНСЬКОГО7

ДО ВСІХ ПОСОЛЬСТВ ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ УНР
З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ КАПЕЛИ ЗА КОРДОН

№ 1600                                                                       23 березіля 1919 р.

До всіх Посольств та Дипльоматичних
Місій Української Народної Республіки

Головним Управлінням Мистецтв та Національної Культури Міністерства 
Народньої Освіти командірується за кордон для ознайомлення з українською 
пісньою, Українська Республіканська Капела, що складається з 110 осіб, на 
чолі якої стоять, Головний Диригент Олександер КОШИЦЬ, та Адміністратор 
Олекса ПРИХОДЬКО.

Подаючи вищезазначене до відома всіх Посольств та Дипльоматичних 
Місій Української Народної Республіки, Міністерство Закордонних Справ 
просить допомагати цій Капелі в разі потреби.

В. о. Міністра Закордонних справ  О. Карпинський
За Директора Департаменту Чужоземних Зносин  [підпис]

Печатка: “Міністерство Справ Закордонних”

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 1. Оригінал. Машинопис.
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№ 3

НАКАЗ 
ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО ПОЇЗДКУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ 
ДО АНГЛІЇ ТА НАДАННЯ ЇЙ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

29 січня 1920 р., Відень

Українська Народна Республіка
Директорія

Наказ
Число : 144.
Дирекції Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі.

І. Маршрут Української Республіканської Капелі до Англії (через Бельгію 
і Голяндію) ухвалюється. До 15/ІІ буде вияснено, куди далі має виїхати Капеля 
до Америки, чи до Італії, про що Дирекцію Укр[аїнської] Республік[анської] 
Капелі буде повідомлено окремо.

2. На дальшу подорож Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі, приблиз-
но на 4 (чотирі) місяці рахуючи з І січня 1920 р. Капеля має одержати від 
фінансового агента в Берліні пана Супруна 800.000 (словами вісімсот тисяч) 
французських франків.

3. Маючи на увазі велику роботу, переведену Укр[аїнською] Респуб-
лік[анською] Капелею за кордоном на невеликі кошти, які були в роспоря-
дженню Капелі, а також і те, що члени Капелі не одержують належної їм 
місячної платні, яка по закону призначена в гривнях Директорія У.Н.Р. вважає 
можливим видати членам Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі одноразову 
допомогу (в франках) в розмірі місячної платні приблизно 50.000 (п’ятьдесят 
тисяч) франків.

4. Постанова Ради Капелі від 20 жовтня 1919 р. про передачу адміністра-
ційної власті Капелі уповноваженому головного Управління Мистецтв на 
нац[іональної] культури О. Приходькові затверджується.

5. На випадок потреби, Дирекція Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі 
уповноважнюється відкомандировувати членів Капелі до Міністерства Осві-
ти, а також звільняти з посади, після відповідних уваг і попереджень в поро-
зумінню з комітетом співробітників Капелі.

6. Призначається на представництво Головному Диригенту Капелі Олек-
сандрові Кошецові щомісячно 2.000 (словами дві тисячі) французьких фран-
ків.

По уповноваженню Директорії
Української Народної Республіки
Член Директорії  /Макаренко/

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 33, 33зв. Копія. Машинопис.
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№ 4
ПОСТАНОВА 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ПРО АСИГНУВАННЯ 40 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

НА ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
14 вересня 1920 р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Затверджую
14 вересня 1920 р.
ГОЛОВА ДИРЕКТОРІІ Симон Петлюра
Посвідчую т. в. о. Державного Секретаря Павло Зайцев8

УХВАЛЕНА КАБІНЕТОМ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ

ПОСТАНОВА
про асигнування 40.000.000 гривень на переорганізацію Української Рес-

публіканської Капели, переїзд її до Варшави
й на концертове турне Капели по Польщі.

І. Асигнувати з коштів Державної Скарбниці в розпорядження Голоноу-
правляючого справами Мистецтва та Національної Культури СОРОК МІЛІ-
ОНІВ /40.000.000 гривень/ на переорганізацію Української Республіканської 
Капели, переїзд її з Чехії до Варшави й на видатки, зв’язані з концертовим 
турне Капели по Польщі.

2. Постанову цю перевести в життя по телеграфу.

Голова Ради Народніх Міністрів  В. Прокопович9

За Міністра Освіти  П. Зайцев
З оригіналом згідно
Директор Особистої Канцелярії  [підпис]

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 36. Оригінал. Машинопис.

№ 5
ЛИСТ 

В. К. ВИННИЧЕНКА ДО О. К. ПРИХОДЬКА
10 серпня 1919 р.

Шановний Добродію,
Сьогодня, разом з цим листом до Вас, висилаю також листа до Міністра 

Закордонних Справ В. Темницького10, в якому прохаю його задовольнити ба-
жання Капеллі видати їй усі гроші, які їй асигновано 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 кориснішою для нашої нації і державности, ніж діяльність 
різних комісій і місій, що витрачають десятки мілліонів народних грошей, 
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діяльність яких нічим і нігде, хіба крім скандалів у ресторанах не одзнача-
лася. В кожнім разі будьте певні, що коли прийдеться здавати відчит перед 
українським народом (а це буде!), то Вашу діяльність буде урівняно з діяль-
ністю цих ресторанних і спекулянтських комісій, і Ви матимете громадську 
сатисфакцію.

Бажаю Капеллі сил і здоров’я нести далі свою цінну працю.
Дуже прошу написати мені докладно (особливо докладно, як не буде вдо-

волено Ваше домагання, – причини й мотиви невдоволення) про результат 
переговорів з Міністром В. Темницьким.

Вітаю сердечно.
З щирою пошаною.  В. Винниченко

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 53, арк. 13, 13зв. Оригінал. Рукопис.

№ 6
ЛИСТ 

С. В. ПЕТЛЮРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
16 вересня 1919 р., м. Кам’янець-Подільський

Привіт Ваш зворушив мене тим більше, що тріумф Капелі виправдовує 
саму ідею висилки її за кордон для ознайомлення чужинців з творчістю на-
шого Народу.

Я багато вже гарного чув про концерти Ваші й овації чужинців, що ви-
падають на долю Вашу й всього Українського. І з тим більшим почуттям 
вдячності важка й висока Ваша праця буде записана на сторінках історії на-
шого Державного й Культурного Будівництва. І хоч важкий тернистий шлях 
до забезпечення щастя нашому многостраждальному Народові, все ж, з тим 
більшим завзяттям мусимо йти все вперед до ясної цілі його свободи й неза-
лежності.

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 творчості і користу-
юсь нагодою переслати взаємний привіт.

Головний Отаман  Симон Петлюра
ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 115. Оригінал. Машинопис.

№ 7

ЛИСТ
С. В. ПЕТЛЮРИ ДО ЖІНОЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
18 листопада 1920 р.

До жіночої Організації
Української Республіканської Капелі

Подяка від зворушного серця мого хай буде висловом найщирійшого при-
знання Вам, прикраса землі Української, од наших лицарів. Зібране Вами й 
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деякі турботи про полегшення кривавих ран оборонців Вітчизни хай стануть 
стимулами до найтіснішого об’єднання всього нашого народу в тяжкий час 
його визвольного походу. Щасливі відгуки, як [...] б’ються серця дітей Украї-
ни. Тож дає мені найбагатшу певність, що шлях до волі й щастя нашого стає 
все ясніше та ширшим. З Богом, до праці!

Головний Отаман  С. Петлюра

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 28. Оригінал. Рукопис.

№ 8

ЛИСТ
С. В. ПЕТЛЮРИ ДО О. А. КОШИЦЯ

21 березня 1922 р.

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 справи, про нашу національну честь і про 
обов’язки “собачі” до нашої справи. Коли Вас будуть інтерв’ювати – примір-
но говоріть: “Українська музика – пісня “незалежна” – “своя”– “непохожа”– 
“своєрідна”. – 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 помагає.

 Симон Петлюра

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 122. Автограф.

№ 9

ЛИСТ 
С. В. ПЕТЛЮРИ ДО О. А. КОШИЦЯ13

5 лютого 1923 р.

Милий і дорогий Маєстро
Олександре Антоновичу!

Трохи спізнююсь з відповіддю моєю на Вашого листа. Різні обставини 
були на перешкоді своєчасному відгуку і на Ваші відомости про успіхи Капе-
ли 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 виклика-
ється відомостями про успіхи Капели. Можу Вас і всіх учасників Капели за-
певнити, що таке ж саме почуття відчуває кожен українець, коли довідується 
про успіхи Ваших виступів. Вплітаєте нові квітки у вінок слави, справедливо 
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добутої Капелою під Вашою з Ласки Божої – кермою. Розносите цю Славу 
мало вже не по цілому всесвіту. Маніфестуєте красу і чарівну силу рідної піс-
ні, 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 ви-
ступами, радіємо Славі Вашій і шлемо свої найкращі чуття і благословенство 
у Вашій, незамітній для нашої справи діяльності!

Мій привіт Капелі і подяка за цю працю її зважується з спеціальною по-
дякою за ті жертви, що їх вона ухвалила складати для наших таборян. Вас 
повинні були вже повідомити про отримання перших двох грошових пере-
водів – 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 марнотрат-
не. З огляду на загальні наші потреби, до задоволення яких треба заздалегідь 
готовитись, як до одповідальних 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 підготовле-
них для посад начальників 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 пощастило утворити курси 8 місячні для 30 старшин. Вони дали 
добрі наслідки. Але 8 місячної підготовки мало. Треба ще їх удосконалити. 
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 міркування цілком задовольнять жертви давців-капелян, тим 
більше, що грошовий – докладний звіт в витратах по моєму наказу буде пе-
ресланий їм своєчасно. Хай жертводавці мають певність, що ні один долар 
не буде витрачений марно, а піде на важливі потреби загальнонаціонального 
значення. Поки уряд мав гроші, він може і не потребував грошової допомо-
ги громадянства для реалізації державно 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 таборах, завдяки виконанню капе-
лянами свого патріотичного обов’язку, ми приготовимо для одповідної праці 
фахових старшин-патріотів що не будуть партачити військової справи, не бу-
дуть 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 повної міри на своїх стипендіатів-пансіонерів.

Гадаю, що подані вище інформації цілком будуть вистачаючими для 
жертводарців, тим більше, що серед них маються старшини, які пояснять до-
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кладно своїм не військовим колегам та колежанкам всю військово-національ-
ну вагу тої справи, яку на гроші Капели “потихеньку” для чужого ока буде 
переведено в таборах.

* * *
Користуючись нагодою прошу передати од мене привіт капелі з минулою 

п’ятирічницею української державності. Хай на чужині хоч, згадка про цей 
день перенесе нас на нашу дорогу Україну, що більше загартує нас для даль-
шої 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 несподіванок міжнароднього характеру, в швидке наступлення яких 
мало вірю, – то тоді Вам слід подумати про те, щоб ці ангажементи продо-
вжити років на 1⅓-2. Думаю, що Вам пощастить осягти цього. В кожному разі 
про це заздалегідь думати, щоб забезпечити провадження так цінної для нашої 
справи діяльності Капели.

Вітаю ще раз всіх Капелян, за чулий відгук на [...] до їхнього патріотично-
го обов’язку, дякую, і бажаю сил, віри і успіху в дальшій діяльности.

P. S. Дорогий Маєстро: бережіть свої сили і здоров’я!
Прочитайте самі цього листа Капелі.
Ваша характеристика американців-українців дуже цікава і мітка.
Висилаю Вам “Сурмач”, і Le Monitenr Український. Далі ще дещо вишлю, 

щоб не губили зв’язку. Одгукуйтесь. Цікаво знати, як далі Вам поводитися.
Хай Вас доля береже.

 Симон Петлюра

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 118–121. Автограф.

№ 10

ЛИСТ
ФРАНЦУЗЬКОГО ВЧЕНОГО, ПРОФЕСОРА ПАРИЗЬКОЇ 

“СОРБОННИ”11 ШАРЛЯ СЕНЬОБОСА12 ДО О. А. КОШИЦЯ, 
НАДРУКОВАНИЙ У “FRANCE ET UKRAINE”

6 лютого 1920 р.

Шановний Пане!
Ваші співаки дали мені більше, ніж я сподівався. Яка могутня музика 

звучить в цему оркестрі людських голосів, таких повних, таких своєрідних 
і так ідеально зіспіваних! Я уже не кажу про їх чудову здібність зв’язувати 
звуки і протягувать кінці пісні, ні навіть про нечувану м’якість, що могло б 
бути осяінено трудом і технічними вправами. Дійсно безперечною ознакою 
глибокого інстинкту є могутня емоціональність голосів, несподівані переходи 
від дикости до дитячої ніжности і, особливо, абсолютна єдність голосових 
атак при такій кількости співаків.
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Навіть наша Марсел’єза, така немузикальна, перетворена ними, стає бо-
йовим співом, повним буйної нестриманої сили, закликом до зброї, який ви-
пливає з непереможною могутністю. Які блискучі ефекти могли б вони надати 
великому музичному творові “Виряження в похід”, а ще краще хорові з ІХ-ї 
Бетховенської симфонії! На мене особисто українські співаки зробили глибо-
ке вражіня, якого я не переживав вже довгий час з тої пори, як я чув в Мюн-
хені Вагнеровські твори.

Не може бути кращої, досконалішої пропаганди для того, щоб дати сві-
тові пізнати українську націю. Вам заперечують існування Вашої нації, отже 
Ваші співаки доводять світові, що ця нація має незрівняно-могутню душу.

Прийміть, Шановний Пане, вислів моєї глибокої вдячности і щирої по-
шани.

Ch Seignobos.

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 186а. Копія. Машинопис.

№ 11

ЛИСТ 
А. Г. МАКАРЕНКА ДО УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
Серпень 1920 р.

До Української 
Республіканської Капели

Пробуваючи за кордоном у державних справах, я з найбільшою радістю 
довідуюся про великі успіхи ваші, дороге товариство, на користь нашої ві-
тчизни.

Вам самим відомі ті корисні наслідки вашої ідейної праці, і я певен що 
все наше свідоме громадянство на Україні щиро подякує вас за цю тяжку по-
дорож, що відбулась серед неприхильних, а іноді й тяжких обставин.

Посилаючи Вас за кордон Директорія вірила, що чарівна Українська пісня 
та ваше патріотичне відношення до сповнення своїх обов’язків, переможуть 
найлютішого ворога Української справи в Европі – не знання та не розуміння 
наших національних змагань. Ця віра ніколи не покидала нас, і я, як один із 
ініціаторів утворення Капели в тих цілях, з гордістю славлю им’я тих, хто 
прославляє им’я України!

На превеликий жаль непереможні обставини не дали нам можливости 
безпосередньо стежити за діяльністю капели і своєчасно заопікуватися усіма 
потребами. Більшість же наших відпоручників за кордоном не свідомо, а по 
части й не совісно віднеслась до капели, з якої причини повстали матеріальні 
нужди громадянства.

Це з’явище з біллю відчувається в моєму серці і я вживаю всіх заходів 
для забезпечення ваших потреб.

Маю певність, що ваша діяльність за кордоном ще й далі в значній мірі 
допоможе успішному провадженню героїчної боротьби Українського народу 
за свої права на незалежне існування.
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Ця боротьба буде продовжуватись при всяких обставинах, аж до повного 
успіху. Багата своїми творчими силами Українська земля, що страждає від на-
їзду 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 напру-
жимо 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.

 Андрій Макаренко

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 32, 32зв. Оригінал. Машинопис.

№ 12
ЗАКОН

РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ПРО СКАСУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ШТАТІВ СЛУЖБОВЦІВ

УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
4 серпня 1920 р.

Іменем Української Народної Республіки
Затверджую 4-го серпня 1920 року
Голова Директорії Петлюра /в. р./
Посвідчую: Т. В. О. Державного Секретаря

Ухвалений Радою Народніх Міністрів

ЗАКОН
про скасування тимчасових штатів служачих Української Республікан-

ської Капели і про допомогу згаданій Капелі.
1. Тимчасові штати служачих Української Республіканської Капели до-

дані до закону 24-го січня 1919 року про утворення Української Республі-
канської 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 по-
ступають в її розпорядження.

3. Асігнувати в розпорядження Головноуправляючого Справами Мис-
тецтва та національної культури з коштів Державної Скарбниці сім міліонів 
/7000000/ гривень на допомогу Українській Республіканській Капелі.

4. Починаючи з 1-го січня 1920 року допомога Капелі вираховується в 
кошторисному порядкові.

5. Затвердження статуту, яким встановляється порядок вдержання Капе-
ли і переведення господарських видатків покласти на Головноуправляючого 
Справами Мистецтв та Національної Культури.

6. Закон перевести в життя по телеграфу.
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За голову Ради Народніх Міністрів Ніковський13/в. р./
За Міністра Народьої Освіти
Головноуправляючий Справами Мистецтва та Національної Культури 
Павло Зайцев /в. р./
З оригіналом згідно:
(За) Начальника Канцелярії Директорії У. Н. Р. [підпис нерозбірливий]
Печатка “Канцелярія Директорії У.Н.Р.”

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 34. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 13

ЛИСТ
ПОВІРЕНОГО У СПРАВАХ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У НІМЕЧЧИНІ ПОСЛА Р. С. СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО ДО ГОЛОВИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ О. А. КОШИЦЯ

№ 1573     19 травня 1921 р., Берлін

До вп. Пана
Олександра КОШИЦЯ
Української Республіканської Капелі

Вислухавши Ваш доклад про стан внутрішніх відносин і нинішнє по-
ложення Української Республіканської Капелі, маю за честь, як представник 
Уряду Української Народної Республіки в Німеччині й в порозумінні з п. Над-
звичайним Послом М. Васильком14, прохати Вас зробити негайно слідуючі 
розпорядження:

1. Господар Капелі п. Курчинський має все державне майно Капелі пере-
дати по опису Комісії Посольства У.Н.Р. у Німеччині, складеній з секретарів 
Посольства М. Гехтера15 й А. Коваленка.

2. Скарбник Капелі д. Литвин повинен здати всі касові книжки й обра-
хунки на Ваші руки.

Обидва ці розпорядження мусять бути виконані до 21 сього травня, в про-
тивнім же разі прохаю Вас звернути увагу згаданих дд. Курчинського та Лит-
вина на те, що Посольство У.Н.Р. у Німеччині залишає за собою право вжити 
всіх заходів і кроків що до їх особистої відповідальности перед німецьким 
законом за цілість державного майна Української Народної Республіки.

ПОВІРЕНИЙ У СПРАВАХ У.Н.Р.
У НІМЕЧЧИНІ ПОСОЛ Стоцький16

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 12, арк. 57. Оригінал. Машинопис.
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№ 14

ЛИСТ
ПОВІРЕНОГО У СПРАВАХ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У НІМЕЧЧИНИ ПОСЛА Р. С. СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО ДО ЧЛЕНА 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ БАЖАНОВА

№ 1599                       21 травня 1921 р., Берлін

До члена Української
Республіканської Капелі
п. БАЖАНОВА

Вислухавши доклад п. Головного Диригента Української Республікан-
ської Капелі Олександра КОШИЦЯ про стан внутрішніх відносин і нинішнє 
становище Капелі, Посольство У.Н.Р. у Німеччині в порозумінні з п. Надзви-
чайним Послом і Уповноваженим Міністром М. Васильком має за честь за-
пропонувати Вам передати нотну бібліотеку на руки Головного Диригента 
О. Кошиця й його помічниці п-ні Щуровської.

Це розпорядження мусить бути виконане до 12 години дня в вівторок, 24 
сього травня, в противнім разі Посольство У.Н.Р. у Німеччині залишає за со-
бою право вжити заходів і кроків до Вашої особистої відповідальности перед 
німецьким законом за цілість державного майна Української Народної Респу-
бліки.

ПОВІРЕНИЙ У СПРАВАХ У.Н.Р.
У НІМЕЧЧИНІ ПОСОЛ  Стоцький

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 12, арк. 58. Оригінал. Машинопис.

№ 15
ЗВЕРНЕННЯ 

ТОВАРИСТВА ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ В ПРАЗІ
ДО УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

SPOLEK PRATEL
UKRAJINSKE PISNE V PRAZE
Товариство прихильників української пісні в Празі
Praha I., Narodni tr. 25, “Metro”
Сekoslovensko
_______
[ч. ...]
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине,
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Т. ШЕВЧЕНКО
До українських Громадян!
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Український нарід має непереможну зброю, що відзброює навіть його 
ворогів – свою пісню. Зрозуміла це молода українська держава, висилаючи 
в 1919 р. закордон “Українську Республіканську капелу” під орудою ґеніяль-
ного її дириґента – О. А. Кошиця. Для пропаґанди української національної 
справи “У.Р.К.” зробила мабуть більше, ніж усі дипльоматичні місії та бюро 
преси разом взяті. Чудово це висловив один фламандський критик, порівняв-
ший світове турне У.Р.К. з хрестовим походом. “Немає промов; не роздають 
брошурок і мап – писав він тільки співають. І чого ніколи не зроблять ні бро-
шурки, ні мапи, ні промови, бо книжок не читають і промов так само не слу-
хають, можуть зробити ці пісні. Сотні и сотні були захоплені цими піснями.” 
Коли всі українці так співають, як члени цього хору, тоді цей нарід вартий 
більше ніж своєї волі”.

Це дійсно так! Своєю піснею, своїми колядками, щедрівками та могутні-
ми кантатами, в ґеніально-мистецькому виконанню У.Р.К. – здобула Україна 
на порозі своєї державної самостійності широкі симпатії зах[ідної] Европи, а 
відтак обох Америк.

Українському народові не пощастило однак довершити свою визвольну 
боротьбу повною національною перемогою. Замовкла також закордоном його 
пісня. Розпалася славетна капела. Розійшлися по світу її співаки, ці герольди17 
української національної волі...

Річ зрозуміла, що ці часи українського лихоліття виринув проект віднов-
лення У.Р.К. Та використання української пісні , як засобу пропаґанди, котра 
має нагадати культурному світові, що український нарід живе, не помер і не 
хоче вмерти, що знайде зрозуміння і симпатії для своїх визвольних прямувань 
скрізь, де визнають ще правду, люблять красу та шанують свободу. Відгук-
нувся та дав свою згоду ще раз пройти по світу “хрестовим походом” укра-
їнської пісні великий її майстер та інтерпретер – О. Кошиць. Відгукнулися 
також чехи, які виявили за останні роки стільки приятельського зрозуміння 
для української культури, уможливлюючи її плекання під захистом Чехосло-
вацької держави та народу.

Так оце заклалося у Празі “Товариство прихильників української пісні”18 
з метою відновити славу “У.Р.К.” під орудою О. Кошиця. На чолі його сто-
їть відомий чеський композитор і Голова Чеськословацької Академії Наук та 
Мистецтв, проф[есор] Д[окто]р Й. Б. Ферстер19. В складі його фундаторів є 
знавець української пісні та автор нарису про У.Р.К. видатний чеський музи-
колоґ – проф. Карл[івського] Універ[ситету] Д[окто]р Зд[енєк] Неєдлий, далі 
проф[есор] чеської державної консерваторії, Міністерський радник Д[окто]р 
Й. Бранберґер, проф[есор] державної чеської консерваторії Яр. Кржічка20, Рад-
ник магістрату головного міста Праги Інж[енер] О. Шоурек21.

Звичайно, справа, про яку тут мова, має також свій суто практичний, себ-
то, матеріальний бік. Організація нової української капели вимагає п о п е р е 
д н і х коштів, – відтак її прибере імпресаріо, що влаштує подорож цього хору 
спочатку по Европі, а потім до Америки, де між иншим проєктується його ви-
ступ у 1933 р. в Чикаго на міжнароднім співацьким фестивалі, що входить у 
програму чикагської світової вистави.

Ці організаційні кошти кругло обраховані у 3.500 долярів. Товариство 
ставить своєю ціллю ці кошти здобути! Через це фундатори “Т.П.У.П.” звер-
таються оцим закликом до всього українського й чеського загалу з проханням 
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відгукнуться на нього та внести вкладку на організаційний фонд цієї устано-
ви! Звертаємося до всіх: заможних і вбогих, меценатів і установ, поокремих 
діячів та колективів, певні, що кожен по змозі спричиниться до зреалізовання 
цього фонду, від якого залежатиме повстання нової української капели. Закли-
каємо записуватися у члени нашого Товариства. Віримо, що кожен свідомий 
українець відгукнеться чинно на цей заклик. Хай кожен дасть, що може: один 
більше, другий менше, але всі! Так непомітно майже складається потрібний 
організаційний фонд. Адже таким чином і з таких масових вкладок чехи збу-
дували свій гарний та монументальний “Національний театр”. Українці хай та-
ким чином зорганізують свій національний хор для пропаганди рідної справи. 
“Не може бути кращої досконалішої пропаганди для того – писав славетний 
французький історик та приятель України, проф[есор] Ш. Сеньобос – під вра-
жінням паризького концерту У.Р.К. в листі до О. Кошиця – щоб дати світові 
пізнати українську націю. Вам заперечують існування Вашої нації, отже Ваші 
співаки доводять світові, що ця нація має незрівнянно могутню і музикальну 
душу”. Хай отже знову залунає по цілому світу українська пісня, в якій втіле-
на душа народу! Хай кожен прикладає руку до повстання Української Капели 
Ол. Кошиця. Хай українська пісня поширює серед народів Славу України та 
своєю красою промощує шлях до визволення українського народу!

ЗА УПРАВУ “ТОВАРИСТВА П. У. П.”
Б. САМОЙЛОВИЧ в. р. Інж. А. ГАЛЬКА в. р.  Др. Й. Б. ФЕРСТЕР
в. р. т. ч. Секретар. т. ч. Заступник Голови.   т. ч. Голова.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 235, арк. 16, 16зв. Копія. Машинопис.

1 Андрієвський Опанас (Панас) Михайлович (1878–1955), український 
дер жавний і політичний діяч, з 1918 р. – член Директорії УНР; юрист.

2 Макаренко Андрій Гаврилович (1886–1963), директор департаменту 
в міністерстві залізниць у період Української Держави, співорганізатор по-
встання проти гетьмана і член Директорії УНР.

3 Швець Федір Петрович (1882–1940), громадський і політичний діяч, 
член ЦК Селянської спілки та УПСР; у 1918–1919 рр. – член Директорії УНР.

4 Корчинський Михайло Агафонович (1885–1937), український політич-
ний і громадський діяч, Державний секретар Ради народних міністрів УНР 
доби Директорії (грудень 1918–квітень 1919); адвокат.

5 Чехівський Володимир Мусійович (1876–1937), український політич-
ний і громадський діяч, прем’єр-міністр Директорії УНР. Один із фундаторів 
УАПЦ.

6 Огієнко Іван Іванович (1182–1972), український вчений, політичний, 
громадський і церковний діяч; 5 січня 1919 р. був призначений міністром 
освіти УНР; митрополит УАПЦ (від 1944 р.)

7 Карпинський Олександр Михайлович (1869–1929), український політич-
ний і громадський діяч, з 22. 11. 1917 р. – товариш генерального секретаря 
внутрішніх справ УНР періоду Центральної Ради, у січні 1918 р. – товариш 
міністра внутрішніх справ. За часів Української Держави – член ради Мініс-
терства закордонних справ; після Першої світової війни – адвокат.
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8 Зайцев Павло Іванович (1886–1965), український громадсько-політичний 
і культурний діяч, член Української Центральної Ради, у 1918 р. – директор 
департаменту загальних справ Міністерства освіти; вчений-літературознавець, 
археограф.

9 Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1869–1965), політичний та гро-
мадський діяч, наприкінці періоду Директорії УНР, голова Ради міністрів 
(26. 05–10. 11. 1920 р); педагог, публіцист, історик.

10 Темницький Володимир-Лука Миколайович (1879–1938), український 
громадсько-політичний діяч, голова УСДПР у 1914–1920 рр., міністр закор-
донних справ УНР у 1919 р.; правник, публіцист.

11 Сорбонна (фр. Sorbonne) – університет у Парижі; спочатку – богослов-
ська школа і притулок для бідних студентів, згодом – назва богословського 
факультету Паризького університету; заснований у 1253 р. теологом Робером 
де Сорбоном, духівником Людовика ІХ Святого. З часом назва “Сорбонна” в 
розмовній мові стала синонімом всього Паризького університету.

12 Шарль Сеньобос (1854–1942), французький історик, професор, викладач 
у Сорбонні. У 1913 р. написав вступну статтю про Україну “Одна поневолена 
нація”, надруковану в одному з номерів журналу “Аннали національностей”.

13 Ніковський Андрій Васильович (1885–1942), громадський і політичний 
діяч, активний член ТУП і УПСФ, у 1920 р. займав пост міністра закордонних 
справ в уряді В. Прокоповича; літературознавець, журналіст.

14 Василько Микола Миколайович (1867–1935), український громадсько-
політичний діяч. Був послом Буковинського сейму протягом 20 років (1898–
1918). Наприкінці 1919 р., після приходу до влади Директорії УНР, був при-
значений послом УНР у Швейцарії в ранзі міністра. Обіймав цю посаду до 
серпня 1923 р., після чого був переведений послом до Німеччини.

15 Гехтер Максим Григорович (1885–1947), український політичний і гро-
мадський діяч, дипломат. 11 січня 1919 р. увійшов до складу Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР до Сполучених держав Північної Америки в якості 
радника, був начальником інформаційного відділу Надзвичайної диплома-
тичної місії УНР в Данії, секретарем посольства УНР у Німеччині. Особовий 
фонд М. Г. Гехтера (ф. 4381) зберігається у ЦДАВО України.

16 Смаль-Стоцький Роман Степанович (1893–1969), політичний діяч, ди-
пломат, надзвичайний Посол і Повноважний Міністр УНР в Берліні (1921–
1923), український мовознавець.

17 Герольд (від лат. heraldus; нім. herold, анг. herald, “провісник”, “вісник”, 
“вістун”, “глашатай”) – своєрідні управителі турнірами, які стали першими 
офіційними особами; описували та тлумачили фігури на лицарських щитах.

18 Товариство прихильників української пісні в Празі (Т.П.У.П) створене 
18 грудня 1931 р., мета якого – плекати та пропагандувати українську музику 
взагалі та український спів зокрема.

19 Ферстер Йозеф Богуслав (1859–1951), чеський композитор, у 1931–
1939 рр. – голова Чехословацької академії літератури й мистецтва.

20 Ярослав Кржичка (1882–1969), чеський композитор, професор держав-
ної чеської консерваторії, автор опер, симфоній, камерної музики для хору, 
музики до кінофільмів та вистав, пісень для дітей.
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21 Шоурек Отакар (1883–1956), чеський музикознавець. Працював у Пра-
зі. Диригував різними хорами, був концертмейстером у Національному театрі 
Праги, писав музично-критичні статті для різних газет та журналів. Відомий 
як дослідник творчості композитора А. Дворжака.

There is published a number of documents of the Central State Archives of 
Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine highlighting the history of 
the Ukrainian Republican Chapel, its performances abroad and characterizing the 
creativity of O.A. Koshyts as a composer, conductor and choir leader.
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