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ВІД РЕДАКТОРА 

Осередок Української Культури й Освіти цією 

І\нuжкою продовжує видання творів Олексапдра Кошиr його испогадів", а 1952 р. перший том из піснею zзрез 
\_ 1~я. Раніше (1947-48 рр.) Осередок УКО видав два томи 

світ" із ищ.одепника" О. Кошиця про славгтну копцер

тову 11одорож Української Республіканської Капелі по 

Европі. 

Ця книжка- це другий том про подорож УРК по 

Европі перед виїздо.~r її до Америки. Редагуюzи цю 

книжку, в першу zергу дбалось про затримаппя мови 

автора. Де-не-де довелось усунути імена й прізвища 

тих людей, які щз живуть, або із пошани до їх громад

ської дії вже в наш za.c. 

из піснею через світ" - історія внутрішнього жит
т u в Капелі доби революції й тому zитаzі зрозуміють 
гитаюzи, ЯІС революція обнижувала гідність людей. 

Кошиць писав: 0Тоді ті.:zьки ті, що колись zитатимуть ці 

шої записки, зрозуміють .мене, як невимовно тяжко було 

працювати в Капелі, і потім з тим ·складом людей пока
зувати світові падзвиzайну красу нашої пісні, як вели
кого документа історії культури українського пароду". 

О. Кошиць з великої любови до пародної піспі й ба
жапня показати її в усій красі світові, витримав всі зло

вживання капелян., їх революційну диІСість, урази, при
пижепня, щоб уторувати українському імепі дорогу у 

вгликий світ. І він, знеможений, із слабим серцем пере
міг. Читаймо zастинку рецензії у "Correio Paulistano" 
16. 9. 1923, Бразілія: ((Український Хор - це велика 

новина і така новина, про яку наша естетика ніколи не 
.мріяла. Це одна з тих маніфестацій краси, яка входить 

немов таємний струмок у душу і в ній розливається е.:.-
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сел1совими хвилями, чудовими, витонгсними, але схоп

Іtuми.. ЕІСстаз бож хтвснности, мовганна велигі і ра

зом з тим красномовність заполонили нас і наІСинули 

нам. свою волю, свою слушність; і навіть не з1-tас.мо, у 
ЯІСі світи заносять 1-tOJC оті дивні голоси, 1.цо загаровують 
нас, наге яІСась юззнана орІСестра. У 1-tac зниІСас всяІСе 
матеріяльне розуміння про регі і нато.лtість привиджу
ється візія нереального, що дас натхнення ніІСоли перед 
тим не;;уваних емоцій, і ніІСоли не перєжитих погувань". 

Таший зміст кни.жІСи. ВелиІСий пост, друг О. Коши

ця, ОлеІСсандер Олесь видав ( 1907 р.) свою збірІСу пое
зій из журбою радість обнялась". Цей ІСрилатий вираз 

міг би бути найкращою назвою книжки О. Кошиця: в 
ній журба через юзсамовиті переживапня в Капелі і 
і велиІСарадість з доконаного. Читагі про все те праги

тають в ІСН/ижці. 

Вересень 1969 року. 
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ЧЕХІВ - ПОЛЬЩА 

7 -го серпня 1920 р. Троїцький і Кучерів виїхали 
з Берліну до Чехії в Турнов, де нас чекала Капеля. 

В дорозі ми терпіли багато вjщ спеки. На 6. VIII. був 
замови"Іений концерт, так що мені, ще не зовсім здоро

вому, довелось почати рсботу. Концерти треба було по

чинати для прожитку, чекаючи в той час відповіді від 

українського уряду про лікві'дацію Ка;пелі чи про про

довження роботи. 

Замовлено було вісім концертів по· чеській провін
ції: в Турнов, Семіла, Нова Пака, rожіце, Млада .. Болє
слава, Ічин по одному і в Дойч-rабель (Німецьке Яб

лонне) два концерти. Особливо гарне прийняття було 

в Яблоннім від інтернованеї там частини Галицької 

Армії. Тому, що не було програмок, довелось мені са

мому пояснювати текст і так вийшов концерт-лекція. 

Успіх був надзвичайний і збір повний- 8.600 чеських 
корон за два концерти. Після концерту старшини уря

дили нам вечерю. Було помпезна й балакливо. Але 

все ж у всіх їхніх промовах, таких лагідних та щирих, 

віщчувалась якась фальш і ворожнеча до на,ццніпрян

ців. Та треба бути спра'Ведливим, вони якнайщиріше 
дбали про нас і виявили до нас надзвичайну увагу, 

підшукали для нас помешкання і мило з нами пово

дились. Взаrалі там почувалось би добре, коли б не 

деякі дрібнички їхнього внутрішнього життя, до якого 

ми не мали права торкатись, але вони інколи відби

вались на нашому настрою. Наприклад, в таборі бу ло 

декільІ>а наддніпрянців (прізвищ їх не пам'ятаю), 
яким хотілось нас прийняти по рідному. Вони улашту
вали для нас прогульку за м.істо до якогось ставу, де 
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був ресторан. Там ми сиділи, пили пиво, розмовляли 

й голосно сміялись. На другому кінці залі за столом 

сиділи якісь старшини й косо приглядались до нас. 
Потім виявилось, що вони шпигували . . . На вечері, 

підчас промов, вискочив якийсь галицький "чотар" 

і почав ганьбити своє начальство: що воно стоіть осто

ронь від простого жовніра, не дбає про нього, не єдна

ється з ним, не творить злуки між вищими й нижчими, 

не має демократизму, який в той час так потрібний для 

армії, а "попиває гербатку в сальонах" та гне стару 

австрійську офіцерську лінію і т. д. його зараз же ви

вели, а потім арештували і я одержав від нього листа 

з проханням засвідчити, що він нас, як гостей, не обра

жав, бо його мають за те віддати під суд. На другий 

день перед виїздом КЗJПелі він підійшов до мене на за
лізничому двірці, я взяв його під руку і повів до ге

нерала. Не маючи права вмішуватись в подібні справи, 

але бажаючи визволити хлопця з халепи, я підійшов 

до rенерала в присутності других старшин. Дякуючи 

rенералові за гостинність. засвідчив, що ми зовсім не 
прийняли промови n. чотаря на свій рахунок і нічим не 
уражені. Звертаючись до чотаря, я прохав у нього ви

бачення, що помимо волі спричинився до його непри

ємності. Потім я мав від нього листа з повідомленням. 

що моя маленька хитрість дуже помогла йому. 

В той час вернувся від Петлюри Базилевич. Ви

явилось, що Чайківський вже побував (після звільнен

ня його з хору) і "розблаговістив" там, що Капелі вже 

немає і вся справа впала. Зайцев, що тепер керував Мі

ністерством мистецтва (від якого залежала одна одні

сінька Капеля), був ображений, що не звертались спер

шу до нього, а безпосередньо до вищої влади. Але хто ж 

знав, що на колії Станиславівської залізниці існує Мі

ністерство українського мистецтва в особі Зайцева! До 
того ж він сам, маючи в своєму завідуванні ЄДИНУ 

КАПЕЛЮ, за цілий рік і чутки про себе не подав. Ви

явилось, що про свою інституцію і ії стан він не мав 
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найменшої уяви і Базилевичу приходилось довго його 
переконувати, що Капеля існує. 

Прийнятrя Базилевича у Петлюри було коротке. 

Він існування Капелі не прШІинив. а призначив 350.000 
польських марок для неї і висловив бажання, щоб Ка

пеля їхала до Скандинавії та Італії. А на які гроші? 

Може на ці польські марки, які Зайцев переписав на 

себе, обіцяв вислати їх Капелі телеграфічно до Праги 

і вже два тижні мовчить? Правда, що Базилевич привіз 

листа від Петлюри до Барановського в цій справі, але 

ми знаємо, що це називається "стріляти з пушки на 

горобців". Час іде, грсшей на життя хор не має ... Зай
цівські гроші десь, v.абуть, блукають по поштах, пер

спектив ніяких. Здається, що прийдеться самому їхати 

до Отинії і поставити питання руба: або нас розв'яжуть, 

або дають гроші і посилають знову кудинебудь. Якби 

не було вже влади, то л знав би, що робити, а так ... 
"І б'ють і плакати не дають". 

Наші "внутрішні справи" в Капелі і без Приходька 

пасувались по його рейках вперед. Це почалось ще до 

мого приїзду з Берліну і знову через того ж Тучапсько

го. Колодіївна і її приятель Андрієвський підняли проти 

нього похід на тій підставі, що тепер всі працюють на 

себе, що держава припинила нам утримання і профе

сор співу нам не потрібний. Відчувався брак вказівни

ка, що поділяв би ролі і якого д. Приходько так і не 

встиг уложити за весь час свого безславного і неnо

трібного існування в Капелі. Андрієвський почав укла

дати той вказівник і створив таку "будівлю", що й здо

ровий глузд поставив під точку запитання. По тому 

вказівникові виходило, що Капелі в першу чергу був 

непстрібним Тучапський, що всі працюють однаково 

і тому утримання повинне бути однакове, починаючи 

з Андрієвського й кінч.аючи шефом Каnелі і т. д. Але 

несподівано сnрави повернулись цілковито в другий бік 

і прийняли такий вигляд, як я думав раніше: Рада 
Капелі зостається радою з двома представниками від 
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хору, а Тучаnськи:й, щоб не бив байдаків - адміні

стратором. 

А ужгородська компанія в числі 15 ~іб (з тих 

20-ти, які лишили Капелю) , оголошує в тамошніх ча
сописах, що приїхала "Українська Республіканська Ка

пеля" під орудою М. Рощахінського і дає концерти. 

Прийшлось написати до тих часописів спростування, 
ІЦО Капеля існус і концертує в Чехії. На це з'явилась 
замітка Кирчіва в .. Прикарпатській Русі" (здається), 

де, з·вичайно, вилаяна мене, що не приїхав до Ужгоро

ду з усією Капелею і радиться мені на карпато-руськім 

"язичії": .. не міняти діріrентської палички па пісьме
нецькое перо". Та замігка мала цікавий заголовок: "Пан 

діріrент пробуєть писати". А про спів ужгородської "ка

пелі" писалось так, що 41Не можна було спостерігти, хто 

то співав - "ач янголі, ач капеля". Дійсно, - хор з 

"янголів-кур'єрів". Про ''менажерство" Приходька в 

У ж городі я довідався вже потім з іх nаперів, які вони 

посилали до уряду і про які я потім оповім. 

Несподівано одержав листа від Макаренка (члена 

Директорії), в якому він посилає мені своє благосло

венство і різні побажання, щоб берегти своє 3ДОров'я, 

і пам'ятати, що я є ''громадське добро". Це, мабуть, 

відповідь на мого листа з Брюсселю. Я йому відповів, 
що нам потрібні не "благословляючі маніфести", а гро

ші, бо Капеля через два тижні розбіжиться. Відповіді, 
звичайно, не було ніякої. А про Зайцівські гроші ні 
слуху, ні :цуху. Прийдеться самому їхати до уряду. 

(Турнів 4. 9. 1920 р.) 
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В ПОШУКАХ ·ряТУНКУ І ПРОТНДП 

5-го жовтня 1920 р. я і Троїцький виїхали до С. В. 

Петлюри, а 7 -го були вже в Тарнові. Що ми натерпі
лись за цю подорож, розповісти не можна. Переїхавши 

чеський І<ордон, ми попали в країну "іронії й мільйо

нерів". Порядки- польські, потяги йдуть іронічно, гро

ші літають, як полова, а нал усім цим бруд, галас і у .. 
другій клясі потягу воші ... 

Приїхали ми до Тарнова о 2-ій год. ночі і почали 
на візнику в пошуІ<ах готелю блукати по темному 
місті. Нічого не знайшли, змучились до нестями, вер
нулись на двірець чекати ранку, сидячи за столом. Тут 

ми припадково познайомились з якимись українськи

ми старшинами і один з них пого~ився довести нас до 
якогось гуртожитку, звідкіль сам тільки що виїхав. 

Забрали ми свої валізи в руки і вже пішки потяг лись 

по темних та брудних вулицях до того гуртожитку. 

Там,· в страшному бруді, на долівці, або на дошках, 

серед блох і всякої мерзоти, спали й жили якісь уря

довці з полковником Осмоловським на чолі. Цей остан

ній виявився дуже гарною й симпатичною людиною. 

Переночували й ми тут, підклавши під голову кулака. 

Ранком Осмоловський почастунав нас чаєм, якого 

тут же на примусі зварив. Потім ми пішли до готелю 

"Бристоль" до міністерства закордонних справ і там 

довідались, що вечером їде до Станиелавова начальник 

"Блакитного хреста" Сивошапка з представниками. Во

ни запросили і нас їхати з ними. Ми скоренько дістали 

"подружжя" (дозвіл на нічний потяг) і почали чекати 

вечера. В межичасі я з цікавости зайшов до нашого 
міністра І. Огієнка. Зустрів він мене радо, але вияви

лось, що Чайковський його вже "поінформував". (Де 
тільки ця зловорожа людина не побувала? ! ) Дове

лось міністрові розповідати про все по порядку. 
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Міністр почав словами: "Справу зробили дьбре і 

пора Гі вже закінчити", і несподівано закінчив: "Треба 

їхати до Італії. Можете цілком покладатись на мене, 

я в Раді міністрів буду вам допомогати". Було смішно, 

пригадуючи його відношення до Капелі в Кам'янці. 

Зійшовши в канцелярію Міністерства Закордонних 
Справ, я був дуже здивований- за столом сидів і уря

дував наш Чайковський! Він, побачивши мене, не знав 

що робити. А Сірополко, зустрівши мене, оповідав, що 

цей добродій скрізь, де тільки можна, доповідав про 

розвал Капелі і т. д. Обвинувачував мене і робив це 

якнайкраще. 

У вечері ми виїхали до Станиславова. Зупинились 

на день у Львові. На другий день вранці були в Ста

ниславові. Вражіння було дуже прикре. Козаки, стар

шини, тіснота, дорожнеча, бруд, пияцтво й інші при

ємності запілля. Про помешкання не можна було й ду

мати, а польська команда не пускала до міста, бо у 

пас був пропуск тільки до Отинії, в Ставку. Випа

ково ми зайшли до украінського коменданта міста 

полк. Шуляїва. Прийняв нас гордо й пишно, але на

казав дати нам кімнату. Розпоряджався певно й ко

ротко. А коли я лишився в його кімнаті сам, він почав 

сміятись, питаючи мене: ''Ви мене не пізнаєте? Я ж 

грав у вас на вашому концерті ''Гобелени"! Виявилось 

потім, що він музикант з оркестри І. Захарова. В готелі 

нам дали кімнату з одним ліжком без білизни й світла, 

але й це було добре, хоч дах над головою мали. 

Почалась їзда в Ставку. Перше враження було 

жахливе. Міністри й урядовці жили у вагонах З-ої кля

си, в "теплуnІках". Одягнені в невідомо що, сплять на 

дошках, їдять бозна що. 

Отаман (С. Петлюра) був радий мене бачити, роз

питував про все і знає на пам'ять не тільки всі рецензіі, 

а й найдрібніші справи нашого життя. Про розпуск Ка

пелі й говорити не хоче, а посилає їі ~о Польщі й Італії. 

Я їздив до Отинії п'ять днів і за ті дні приглядався до 
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обставин, в яких він живе і до тих людей, які його 

оточують. Кожного разу до обіду в його вагоні зби

ралось коло десять людей. Обід був дуже простий і без 
жодних алькогольних напитків, була одна вода. 

Моя справа була така: треба було мати доповідь 

Кабінету міністрів про стан хору й чекати потім рішен

ня, чи бути Капелі, чи ні. Довелось чекати міністра за

кордонних справ Ніковського, або внутрішніх справ Са

ліковського, бо не було кворуму. Нарешті приїхав Ні

ковський. Я доповів про стан Капелі й просив розnу

стити Гі, або дати грошей та відповідні інструкції. За 

пів години вирішили дати два мільйони цольських ма

рок і рушити Капелю до Польщі. Але о~а справа на

казати, а друга виконати. Про це виконання скажу 

нижче, а тепер зверну увагу на приходькінську групу, 

яка й тут давала себе відчувати. 
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ДП ПРИХОДЬКШЦІВ 

Я довідався, що не тільки О. Пеленський з Чайков

ським "працювали'', так би мовити, на місці, але і з 

Ужгороду йшла посилена кампанія проти нас. Ті па

нове начепили на себе марку Українськоі Республікан

ської Капелі (так би мовити, анулюючи нас), почали 

з того приводу писати про нас в таrмошиіх часописах 

різні нісенітниці та рішили знищити нас в очах уряду 

і так перебрати на себе нашу ролю. 

Почалось бомбардування уряду різного роду пи

сакнями, які мені пощастило здобути для свого архіву 

в ориrіналі .. найтиповіші з них подаю тут без змін. Ко
ментарів вони не nотребують. Я певний, що це один 
з цікавих і характерних документів доби*). Ориrінали 

я заховав для історика Капелі. 

Ось ці ІДокумоити: 

До Головного Оrамана У.Н.Р. 

Симона Петлюри. 

Підписа.иі члени Украінсм~оі Республіканської Капели 1 
зорганізовані в Муз.-дра.м. т-но "Кобзарь" для :культурно·Ї 

роботи на Підкарпатській Україні мають за честь подати до 

відома: 

1) В наслідок скрутного фінансового становища Укр. Респ. 

!'\аnелі в Берліні, взялн верх темні й воро•жі для укра

інства елементи і почали скандалити (спроба зірваннІІ 

:концерту, фальшування докумен'І'.ів, чорносотенна аrі-

таціи між німецькими робітниками, спекулит.ивн·і таєм

ні переговори, публічні скандали, насильства, лайки, 

плювання в очі, акти терору над представниками уряду 

і т. д. 

2) Проти тако.і дискримінації української справи за кордо
ном ідейна свідома частина :капелі піднесла :протест. 

*) !Je і подібне про внутрішнє іІ:ІІТТЯ J; У. Р. Капелі подаєтьси 

для історнків, для характернсТІІЮІ добн. діячів і обстаnин того 

%ry. · - Редакція. 

14 



3) За те ''Рада каnелі", Яl'і.а йшла на pyRy ворожим шRід

ливим елементам, nімстилась в той сnосіб, що в найкри

тичнішому моменті в_иключила з каnелі невигідних собі 

"націоналістів'' (як нас згірдливо називано) і таR: а) од

дних буцім то за с:коро-=1енням штатів, б) других підступ

но за те, що зrНдно із закликом Ради к.аnелі: "nодати 

заяву, хто куди бажає виїхати", - :заявила готовість 

виїзду на Украіну. 

4) Звільнені оnинились бу!'іЕельно на вулиці, бо Рада Ra
neлi не тільRи не дала належних ло закону ліRвідацій

них, але ще й Rаригідно затримала належні і з:трацьо

вані добові і nлатню за минулий місиць, хоч в касі Ra
neлi знаходиться біля 40.000 німецьRих марок в чужих 

валютах і біля 500.000 грю~ень. І Т,і гроші Рада каnелі ло

везла ·до Турнова. 

5) ФаRтичний неслідоR розвалу Raneлi зараз таRий: Однз 

частина У.Р.К. зп. Кошицем на чолі nеребуває в Турнові 

і Rонцертує по чесь:ких Rурортах 1 друга частина пере
несла свою працю туди, де її найбільше потрібно і пра

цює зараз cepe,n; тяжких умов на Rультурній ниві "Під
карпатської УRраЇри''. 

Подаючи це ,n;o Вашого відома, ми, як урядовці і яn 

громадини, nротестуємо nроти руйRуючої і дискридиту

ючої українську справу роботи Ради українськоі :каnелі 

і її nрислужни:ків взпгелі, а зокрема nроти насильств.1 

і грабіж Ради укр. респ. :капелі над нами за нашу пів-

торарічну nрацю. 

Прохаємо: 

1) Вст.о.новити карне сІJідство над Радою Каnелі (n.n. Ко

шиць, Туча.лський, Щуровська за вчинки nротигромад

ського, nротинаціонального і протидержавного характе

ру, стверд.п.r;ені навіть актом ревізії, я:ка відбулась з ра

r.1ени nосольства У.Н.Р. в Німеччині - (д-р ЛевицьRий). 

2) Зліквідувати, або nрипинити дальшу шкідливу діяль

ність спекулянтів українською справою, икі nеребува

ють зараз в Турнові (Чехія) аж до nокінчення слідства. 

3) Взяти нас в оборону nеред сваволею Ради Raneлi і nо

грабованням, а на випадок, І'і.ОЛИ Укр. Р. Капели не буде 

злію~ідована, звняти Я:l'і.есь становище супроти нас в 
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мо.?Ішивих наказах, розпорttдженнях, асиrнуваннях т. д. 

4) Дати наказ відносно нашого забезпечення і директиви 

дальшої долі і роботи. Одномісячна nраця на зВJІІустілій 

і занедбаній ниві Підкарпатської Украіни дала величезні 

наслідки, але тяжкі ма.теріяльні умови ставлять нас n 
безвихідне становище. За державою числиться борг біля 

20.000 нім. марок на кожного артиста каnелі, крім того 

10.000 гривень, лкі Рада капелі зат.римвла і не виплатила, 

і ліквідаційні, належні по закону тим, яких Рада :каnелі 

звільнила. 

Маємо надію, що груба самоволя, безправність і безідей
ність не буде святу,унати свого тріюмфу знайде слуш

ний осуд. 

Для nерегляду подаємо список громадський стаж тих 

артистів :капелі, яких Рада ви:ключила і які зараз :кон· 

цер·rами, виставами, співами no церквах, декл.имаці.ими 

і т. д. nрацюютJ-. по селах і містах Підкарпатської Ук

раїни. 

В саисо:к не входя.ть ті звільнені артисти У. Р. :Каnелі, 

які по обставинаr-:t залишились в Берліні. 

Адреса голови гуртка: Роман Rирчів, Ужгород і т. д· 

Ужгород 18 вересня 1920 р. 

Підnиси: 

Роман :Кирчів, Остап Вахнянин, :Михайло Рощахівський, 

Ганна Ватич-Кирчіва, Ніна Царгородськ•а - nисар, Л. 

Везручко, С. Гаєвська-Безручк-о, Ол. Пеленqь:кий, Л. 

Татар1в, Н. Мвшкевич, К. Здорик, М. Приємська, М. Тер

пило, :Катер. Роща:хіівська, О. Приходько, В. Радченко. 

Список звільнених артистів У. Р. Raneлi, nрацюючих на 

Підкарпатіі: 

1) Роман :Кирчіn, музич. критик, член-осН'овник ''Союза 
укр. журналістів", співробітник "Волі", член т-ва "Про· 

світа", "Сокіл", ''С;ч", 1-ro Укр. Нац. Хору в :Києві, укра· 
їнський січовий стрілець і др. 

2) Ост.ап Вахюrнин, гімназ. учитель, член т-ва ""Боян", ''Бан

дурист", Укр. Нвц. Хору у Вінниці, "Просвіти", укр. січ. 

стрілець і др. 

З) Олександер Пеленський, кандидат адвокатури, член 
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культ.-просв. т-ва Галичини, член т-ва "Січ" у :Києві, 1-го 

Українського Нац. Хору в :Києві і др. 

4) Михайло Рощахівський, студ. :Київського укр. універси

тету, член "1-го укр. нац. хору" в 1'\иєві і др. 

5) Пеоюі~й Безручко, студ. Київського укр. університету, 

ЧJІен т-вз. "Просвіта" в Бердянську, ''1-го Укр. нац. хору" 

в :Києві, січовий С'І'рілець і др. 

6) Леонід Татаров, член "1-го Укр. нас. хору" в :Києві і др. 

7) Ганна Ватич-1'\ирчова, лект. франшузької мови в Кам'я

нецькому університеті і др. 

8) Ніна Машкевич, член ''Просвіти", учителька ручних 

праць в rімнззії, "Укр. нац. хору" у Вінниці і др. 

9) Софія Гаєвська-Безруч.nо, нар. учителька, студ. Укр. 

держ .. університету в К.вм'янці-Подільськім, член Укр. 

нац. хору там же і др. 

10) Мвринв Терпило, студ. Киівськоr·о укр. університе~, 

член т-ва "Січ", 1-го Укр. нац. хору в :Києві і др. 

1 1) :Катруся Знорик-Здориченко, студ. Вищих жін. курсів, 

член т-ва "Січ" у :Києві, "1-го Укр. нвц. хору" в :Києві, 

Січовичкв студ. куреня і др. 

12) Марія Приємськв-Дніпровв, артистка театру Садовсько

_го, машиністка Музичного відділу, почесний член "1-го 

Укр. ющ. хору" в Києві і др. 

13) Ольга Приходько, гімнаsистка, член "1-го Укр. нац. хору" 

в Кам'янці. 

14) Катруся .Якуненко-Рощахі:всьRа, член ''1-го Укр. нац. хо

ру" і др. 

15j Ніна Царгородська, студ. Київського укр. університету, 

член т-ва "Січ", "1-го Укр. нац. хору" в Києві, січовий 

стрілець і др. 

16j Вікторія Радченко, студ. :Київського укр. університету в 

Києві, "1-го Укр. нац. хору'' і д-р. 

Приняті в члени т-вв ":Кобзарь": 

17} Михайло Біличеюю, гром. діяч Катеринославщини, ор

ганізатор укр. театрів по таборах в Німеччині і др. 

! 8j Іван Трухлий з невиключених членів капелі у вересні 

ц. р. 

(Підпису Ол. Приходька немає. О. 1'\.) 
Далі йшло прохf' ''"' .. Обрвхувввши, які й де вони ",-. 



У:·онцерти і що на :кожного місячно припадало 190 чесь~их 
~орон, а жит.тя вимагає 800- 1.000 на місяць, просвть допо· 

могти їм "значнішою субвенцісю". Ще далі розповідається 

про "пограбування Радсю", про "державний борг" і др. 

Підписана управа: Кирчів, Бахиянин і Царгородсь~а. 

На цьому ці:кавому папері написана ру:кою Петлюри ре-

золюція: 

"Голо:sиоуправляючому Мистецтвом і Уіультурою. Дл• 

LИСН'()(В:Ку. Гадаю, що цієї :каламутної сnрави без вислуханив 

другої сторони вирішувати не можна. Очевидно тут пахне 

тіль:ки бажанням одержати гроші. Петшора. 13. Х. - 20. 

Цей папірчик, який так голосно говорить про себе 

і про ввесь той хаос, що панував тоді в хорі, а також 

і про ті методи ''музичної праці", які прищепив хорові 

п. Приходько, подарував мені Петлюра і був він для 

мене найкращою подякою від уряду за працю. 

Прочитавши те "твореніє" - листа до С. Петлюри, 

- я не знав чому дивуватись: чи нахабству, чи брехні, 

чи безглуздю тієї нісенітниці, з під якої було видно при· 

ходьківського хвоста. Було огидно й смішно. Поневолі 

пригадалось прохання блаженної пам' яті Івана Івано

вича сина Довгочхуна: "А того непотрібного дворя

нина Івана Никифоровича сина Перерепенка в тюрму 

забрати, руки й ноги в за.лізо закувати, і бивши: бато

гами нещадно в отдаленні міста заслать і посему моGму 

прошенію рішеніє учинить". А сама в тому листі ти

туляція співаків УкраїнсьІ<ОЇ Республіканської Капелі 

з додатком "і др." прямо чудова! Але цікаве в тому те, 
що ті люди вим:агають ліквідації капелі, - в доносах 

цієї назви не вживається, - а в ужгородських оголо

шеннях зветься капелою: "Концерт Украєнскоє Капе
ли", "Народ" ч. 16 з 4. ІХ. 1920 р.; «~Украєнська Рес
публиканська Капелла в Берегсазе" у ''Наука" 29. VПІ, 
5-го ІХ, 19-го ІХ - 20 р., у "Руська Нива" з 2-го ІХ 

і т. д. 

Там їх вихвалюють таким "язичієм", від якого во
лосся на голові стає дуба: "Тот хор Украінськоє Капе-
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ли спєває, ач небесьні анголи", або: ''тоту саму похвалу 

заслужили сесє славніи спєваки и на сем концертє. 

Хотя и не хотя мусєли одно и подвічі одспєвати на жа

даня публики, то єсть ть1х что бь1ли на коІЩертє". "То

бьІло щось чудесне, небесне ... А в "Руськім Клубс" черсJ 
капелу "живий культурний живот указуеся". 

Що це бу ла за робота і ії "блискучі наслідки", як 

пише Кирчів в своєму доносі, видно з кореспонденції 

дописувача під псевдонімом "Турист" до американ

ської "Свободи" аж 30-го жовтня 1923 р. (ч. 253). Як 
видно в Ужгороді нарешті розкусили всю цю комnанію 

і її головного провідника Приходька. Подаю деякі ці

каві уступи з того листа, який один варт всіх моїх за

писок-. 

"Листи з Підкарпаття", ч. V-те: Характеристичне 

для культурницької праці тутешнього старшого брата 

так ее те, що в ній головну ролю відіграє не плян ... 
як ее повинно бути ... а здебільшого гра випадку. (Це 
говориться про культурницьку роботу згаданої ком

панії. О. К.) Напримір: десь по Европі тріюмфально 

подорожує знаменита українська капеля О. Кошиця. 

Лаври славного дириrента не дають спати декотрим 

особам у тій капелі (до речі мовити безпорадним без

дарам): вони гадають, що не виключний талант ди

риrента, а просто обставини і самий склад хору творять 

тріюмф. Оrже, чому саме п. Кошиць, а не я, скажемо, 

Олекса Приходько, адміністратор капелі і колишн1и 

церковний дириrент у Чернігові, і не я Марія Приєм

ська, ппсарка капелі й колишня артистка-хористка 

українського театру в Києві, - чому саме не ми діста

ємо ті блискучі лаври, а тільІ<И п. Кошиць? . . . Підби
вається і настренчується супроти славного диригента 

ще кількох людей в Капелі і утворюється ''совGт", що 

має диктувати голові капелі свої директиви. Утворю

ється неможлива для дальшої праці атмосфера, і в ре

зультаті славна капеля розвалюється. Упоєні своєю пе

ремогою, n.п. Приходько і Приємська із своїми одно-
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думцями опинюються в Ужгороді в шуканнях шматка 

хлrба і тут розпочинається безсила й бездарна діяль

ність убогими Іюнцертами й театральними виставами ... 
Ще одна характеристична прІп<мета діяльности уж

городської ••просвіти" - це показовість, діяльність про 

людське око. Справді, коли б ви забажали познайо

митись з тою діяльністю і зайшли для цього в кан

целярію, то перед вами розгорнуть широчезну орга

нізацію ... Де ж пак! Маєте: 1) комісію Народного До
му . . . 2) музейну і бібліотечну . . . що мала в мину
лому році ... аж 148 читачів ... 3) літературно ... науко
вий відділ . . . 4) музичну комісію, яка під проводом 

згаданого nже Герострата, Ол. Приходька, утворила та

ний "Русско-Національний Хор", котрий без допомоги 

досвідчених співаків із театру не може нічого як слід 

проспівати, почуваючи себе цілком безпорадним (твір 

людини, яка хотіла одібрати у славного КошицJІ його 

заслужені лаври) , 5) комісію поборювання алького

лізму ... 6) організаційну ... і т. д. Спитати: скільки 

примостилося там на тепленьких посадах? "Просвіта" 

створила важІ<ИЙ бюрократичний апарат з платними се
І<ретарями, писарями, адміністраторами, касієрами, ма

шиністками, котрий на папері виконує накази платних 

голов, підголов, секретарів, членів, розсилає папери в 

свої філії, читальні, де їх читають такі ж голови та се

кретарі, та здебільшого кладуть "під сукно" ... 
Як живий встає переді мною Приходько з його гур

том та іх "праця". Так схарактеризувати його, як неві

домий дописувач, ніхто не зміг. Все те, що люди могли 

з подіями в Капелі пояснювати "конкуренцією", прий
няло свій натуральний вигляд. Я мав повне вдово

лення. 

Подаю тут і другого листа, якого "Рада капелі" 

дістала в Берліні, коли хористи вимагали ревізії праці 

Прихо~ька: 

До Ради Української РеспубліІ<ансьІ<ОЇ Капелі. 

Постійними інтриrами, ще з самого Києва, проти Го-
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.:ювного Днриrента, інсинуаціями чи то проти окре

~rих членів Капелі, чи цілих груп їі, небажання вико

ристати творчі сили К~пелі, а навпаІ{И нехтування по

станов комітету і загальних зборів громади Капелі, 

образами капелян словесно й листовно, я<онr'люванням 

нашим національним почуттям і свідомістю, сіянням 

неспокою між членами Капелі, роздіJІснням їі на два 

табори - ліпших і гірших (листом до громадп Капелі 

в Парижі) , недбайливістю про своєчасне забезпечення 
капелі грішми; незаконною, безсистемною, противною 

цілі витратою грошей (їждження по Швайцарії), пер

сональне підписання невигідних для Капелі І{Онтрак

тів; небажання дати які небудь правові норми служби 

в Капелі, витратою, заснованого з ініц;іятиви комітету 

співробітників Капелі, ''залізного фонду" на поворот 

Капелі в Україну, злочинним повідомленням Капелі про 

висилку грошей - "завтра починаю висилати гроші" 

(з телеграми п. Приходька), котрі не висилались, -
п. Приходько довів Капелю до а) повної дезорганізації, 
як державної інституції змішанням компетеищій окре

мих членів адміністративного апарату і до б) повного 

фінансового краху: Держава винна кожнему члену Ка

пелі коло 6.000 фр. франків. З 20. Ш. 1920 р. почалась 
нерегулярна виплата добових, а з 2. IV. видача до

бових припинена через що співаки, не маючи чим пла

тити за прожиття, примушені продавати свої речі. 

Можна сподіватися великого скандалу для так 

добре ві'домої в Европі української інституції, а тим 

самим і для українськоі справи. 

Взявши на увагу все вищесказане, констатуємо: 

а) В€лика доля вини в передвчаснім припиненні 
праці Капелі в Европі і в скандальній ліквідації її, як 

11ержавної інституції, падає на п. Приходька. 

б) Уважаємо необхідним в інтересах українськоі 

справи до остаточної ліквідації Капелі, призначення 

Іюнтролі над працею п. Приходька. 

в) Просимо Раду капелі з преставниками від спі-
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ваків Капелі для ревізії всієї діяльності п. Приходька 
n Капелі. 

Підписали : Олекса Чехівський, Микола Костець
кий, Андрій Педа, А. Артем'єва, Н. Гордаш, Г. Дячен
ко, Х. Литвин, Н. Чорна, С. Аверьянова, Л. Троїцький, 

В. Судак, В. Пасько, М. Кучерів, П. Стеценко, А. А:н

тоновичева, З. Чехівський, О. Курчинський, О. Кізима, 

Г. Лєонів, В. Туркало, М. Петренко, Б. Базилевич, 

Брень і Чавдарів. 

Берлін, 12-го квітня 1920 р. 

З цих листів видно, які пишні овочі виросли з 

Стеценко-Приходьківського насіння, який дух від них 

пішов по всьому світу і як приємно та легко було пра

цювати в цьому ' 1вертограді". Зараз пишу про все те 

і сам собі дивуюсь: якої надлюдської сили треба було, 

щоб переживати цю атмосферу, та ще й давати в тих 

умовах максимум мистецького напруження й творчо

сти. А головне, що такий стан тримався до само~ кінця 
існування Капелі, хоч інколи й мінялися способи. 

Слава Богу, що все минуло! 

22 



.ХОДЖЕНІІЯ ЗА ГРІШМИ 

Вертаючись до оповідання, я в ньому торкнусь 

справ, які мсжуть виглядати уразливими і часом незро

зуміли~tп для людей, які живуть в нормальних обста

винах. Але, я розповідаю про добу революції й війни 

на чотпри боки. 

Асиrновка була зроблена, Отаман (Петлюра) навіть 

дав ню<аз писати ужгородцям, щоб не вживали назвп 

Української Республіканської Капелі і, здається, все 

було ;Jалагоджене ... Але тут то й почалось найголов
ніше: ходження в пошуках за міністром Зайцевим, го

ловноупсвноваженим в справах мистецтв і культури. 

Треба бу ло його підпису на асигновці та щоб затвердив 

розклад платні капелянам та нову інструкцію. Але це 

хлоп'я, що стало головноуповноваженим по мистецтву 

(що стосувалось однієї Капелі), було одноразово і яки

мось фронтовим режисером, редактором-коректором, ін

форма1'Сром, аrітатором і прочая й прочая. Жив він 

чогось в потязі ген. Омеляновича-Павленка, причепив 

собі до паса ножика. їздив на фронт в потязі генерала, 

nічно кудись поспішав і знайти його було тяжче ніж 
голку в піску чи соломі. Досить сказати, що за дев'ять 

,1нів псшуків ми припадково трапили його у радника 

!\Ііністерства закордонних справ Гієронімуса, у якого 

він ночував і "не встиг на генераловий потяг". Тоді 

nін, хотів чи не хотів, підписав асигновку на один мі
.:п~йон польських марок (другий ми повинні були ді

статп по приїзді до Польщі). Підписуючи асигновку, 

nін помилився, не знаючи на кого переводяться гроші, 

поправляв, а врешті не виставив параrрафу й числа 

Іюшторису (пар. 5 ч. 2), куди повинні бути виписані 
rti гроші у витратах. Параграфу не виставив, не зна
J')чи 1"юго. 
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Нарешті після довгих суперечок з контрольними 

та різними фінансовими пацюками, утомлюючого хо

дже:ння-блукання по різних інституціях (з вагона у ва

гон), ми отримали на руки ті 350.000, які Зайцев пови
нен був давно вислати 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, ці

кавої 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 

міністерства закордонних справ, як орган пропаганли. 

З одного боку це могло дати більш широкі перспективи, 

але зв'язувало б нас остаточно по руках і потопнло б 

в політиці, яка є смертю для мистецтва і від якої ми з 

Тучапським мріяли визволитись. Та я був спокійним, 

бо знав, що всякі міністерські розмови - то тільки 

розмови і що визволення може бути тjльки через при
ватні контакти. 

По приїзді в Тарнов знову почалась тяганина із 
Зайцевським параrрафом. Ми якось перемогли, одер

жали г_nоші і з тим почались нові труднощі з перево

дом їх за ко~дон в чеській валюті. Виявилось. що через 

ворожнечу Чехів і Поляків, чесьноі валюти дістати 

офіційно не можна. а на "чорній rельді" вона стоіть 

л;уже високо. А нам треба було мати чесьні корони. 

Почалась біганина за коронами. 

Капеля сидить в Турнові без грошей, а я обіцяв 

урядові через три тижні бути з концертами у Варшаві. 

Ще в Станиславові я прийняв до Капелі співаків. в сотт

рани Довгань, Барткову, до альтів Корепьку І1 Бар

вінську і баса Ручка. Відіслав їх до Турнова 20-го ве

ресня, а Корецька їздила rце з нами до Варшави. 
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Забув сказати, що ще перед виїздом до ставки була 

~-.тюжена нова інструкція, яку в Польщі затвердив Зай

J !ЇD. Ця інструкція давала право бути в Раді капелі двом 

членам з хору. Ще перед нашим виїздом за грішми до 

Польщі з капелі з великим шумом виступили Колоді

ївна і Андрієвський. Потім вони писали до української 

преси, напастуючи капелян і мене за те, що ми поїхали 

з І(С·нцертами до Польщі. Так можна і "капітал при

дбати і невинність затримати і стати українським па

тріотом". О, людці! 

L(o характеристики капелян варто було б згадати 
деІ..Ц() про "поширення" членства дітьми ... L(еякі наші 
пари в капелі перевіячались і, забувши про своє ста

нови~е, по старо-українському звичаю зайнялись сепро

довженним свого роду". Це при неустаючій фінансовій 

Ісризі капелі та її рухові викликало погіршення обста

нпн та було причиною до різних непорозумінь. 

По приїзді до Турнова почалась відбудова ре.пер

туа ру з новими співаками. Співанки робили два рази 

денно. Тут не дава.в мені спокою якийсь галиць·кий за

лізничник 0!>. Левицький, бажаючи якось дістатись до 
капелі. Він потім і в Америці не давав мені спокою сво

їми листами. Це той самий, що ще в перший приїзд ка .. 
пелі до Ставпславова і ще не чувши співу капелі, за

прошував нn ших хористів на допомогу "Боянові", го

норячи: "Н~ знаю, може ваш хор дрантивий, але в~е ж 

треба, щоб ваші хлопці допомогли". 

В Празі ми ще мали прощальний концерт 13-го 

жовтня. Проспівали ми холодно й анемічно. Публіки 

було мало, бо концерт був у будний день і дньом. Не
:~алежно від всього успіх був добрий. 



ПОЛЬЩА 

По концерті в Празі треба було їхати до Польщі, 

а там, як на біду, почався страйк залізничників. Кон

церт у Варшаві призначений на 19 жовтня. Від Тучап
ського, якого вислали в Польщу наперед, довідались 

про закінчення страйку і 17 -го о 1-ій год. дня рушили 
в дорогу. Іхали два дні і дві ночі. Насилу 19-го приїхали, 

всі були змучені й перестуджені. Довелось їхати в літ

ніх одягах, бо багаж капелі вислали окремо й він блу

кав по різних лініях окремо аж до 24-го. Тому на кон

цертах 19, 21 і 24-го співали в дорожних одягах. 

Наша амбасада, взявшись до організаціі концертів, 

виконала роботу невідповідно. Европейські рецензії, які 
мусіли підготовити публіку, Вороний доручив до пе

рекладу на польську мову якій·сь панні, яка докладно 

не знала польської мови і ті переклади викликали в 

читачів обурення. Через те перший І<Онцерт дав дефі
цит. З вакального боку концерт був добре викона

ний, хоч нервово, бо публіка була ворожа й несим

патична. Все ж по першій перерві почали за кулі

сами з'являтись критики, письменники й музиканти. 

Вони хвалили виконання капелі без міри, обіцюючи 

великий успіх на других концертах. На концерті не 

бу ло й запрошених дириr'ента опери Млинарського ні 

співака Дуrаса. 

Другий І<онцерт дав вже 72.000 збору й публіка по
чала виявлятп своє захоплення, впрост казитись. Тре

тій концерт (при зменшених цінах) дав 98.000 поль
ських марок збору і був загальним тріюмфом. Рецен

зенти, навіть і російської преси, не знаходили слів для 

хвали. З того виходило, що навіть і ворогів ми взяли 

за чуба. Одначе. ні прем'єра Левицького, ні Ніковсько

го на концертах не було - не приїхали. 
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Що-далі справа з концертами йшла ліпше. Поча

:шсь вже абсолютні збори - 130.000 польських марок 
за концерт. Черга за квитками на концерт стояла без 

перерви і звечера їх вЖе не можна було дістати. По 
телеrрафу нам замовляли з провінції "бісси". Дійшло 

до того, що на самому концерті оголошували про 38.В

трішній концерт і заля була набита по вінця. Поляки 

почали докоряти директору філармонії за його "укра

їнофільство". Але він їм відповів: ''Щож, коли ви ого

лошуєте концерти за місяць вперед, у вас не буває 

збору, а українці оголошують напередодні і в них пов

ний збір". І дійсно, він давав нам залю філармонії по

зачергово. Нам годилось йому за те подякувати і ми 

з Ту~апським запросили його на обід, а він перехи

трив нас і заплатив сам. Тоді ми другим разом запро

сили на вечерю, що мусїла бути дуже пишною, він 

і тоді заплатив. Він нас тим злостив і тому ми внесли 

!Іропозицію капелі, щ<>б офіційно подякувати Хой·наць
кому вечерею. Хор згодився і по концерті 10-го листо

пада ми запросили до Европейського готелю і там про

сиділи майже решту ночі. Цікаво, що на двох останніх 

вечерях був Зайцев. Він мав т. зв. репрезентативні гро

ші, але не платив за себе і вів себе господарем, замов

ляв що хотів і т. д. Потім вже через рік, згадуючи про 

ці вечері, він сказав. що рахунки за вечері він заховав. 

щоб заплатити державними грішми. Мені було так со

ромно, що я не знайшов можливості пригадати йому, 

що ті вечері були на зароблені капелею гроші ... 

Ось деякі рецензії з Подьщі: 

"Xarod", 28 жовтня 1920 р., ВаршаІп. "СТІівз.цьІ\а 

друr.~ина п. Кошиця попри незмірні технічні осягненНJІ, 

про які ми вже писали, володіє цілком незвичайними 
цінностями "одкровення". 

Українська народна пісня у виконанні п. Кошиця 

може стати дійсно непереможним і першорядним інстру

'тснтом пропаrанди. Українська пісня, якою вистав-
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:шють 11 співаки Кошиц.я, є щирий і глибокий вияв на

родньої душі. Незмірно артистичне виконання робить 

те, що ті nісні набирають цілком небувалої пластики, 

сказали б ми, багато барв і кольорів. Кошиць, дириrент 

того хору, виробив собі цілком своєрідну техніку і во

лодіє якимсь своїм власним, окремим стилем дириrу

nання тими піснями. Він панує над хором досконало ... 
Публіка, заповнююча залю Філармонії, зробила співа

І<ам довготривалі овації". 

"Гrzeglaшl \\їeczorn,y", 20 жовтка 1920 !J., Варшава. 

'' ... Що зміг дати нам той хор разом з майстром 

хору і Гі керівником Кошицем, заслуговує не тільки ви

знання, але й всесторонньої аналізи. У виконанню тво

рів в таких гармонізаціях, в наскрізь ориrінальнім трак

туванню, дириrент уводить стільки нового, так освіт люс 
їх власною індивідуальністю, що виконанням їх захоп

лює і разом з тим дивує, а часом динамічними ефекта

ми і багатством барв осліплює". 

"Robotnik", 23 жовтня 1920 р., Варшава: 

" ... Але, як ті люди співають! Ідеально чиста ін

тонація, рівність ритмічна і динамічна в голосах, вра

жаюче споGння до того ступня, що з тих скількох гру

дей до слухача доходить єдиний, сильний, дужий 
акорд! ... Не відомо, що треба поставити вище, чи мис
тецтво хору, чи мистецтво дириrуван•НЯ п. Кошиця. 

Та людина має невичерпане багатство рухів, якими він, 

ніколи не нехтуючи добрим смаком, уміє видобути із 

своїх співаків Іюжний бажаний ефект, динамічний, чи 
то ритмічний, кожний найделікатніший нюанс впразу: 

на хорі своєму він грає, як майсте~ на нечувано чулому 

інструментові". 

"Naro(l", 21 жонтня 1920 !J., Варшава: 

"Великий концерт Українського хору в Філармо

нії є подія в музичнім житті Варшави. Ми не маємо та

кого хору в столиці, і хто знає, чи взагалі маємо спі-
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наІ{ів таких видатних рис в цілій Польщі. Хор Україн

ської Капелі під проводом директора Кошиця володіє 

перш всього непоплямованою чистотою. Співаючи "а 

1~апелля", не опадає, не знижує, тримається в інтонації 

так твердо, як тримаються найліпші інструментальні 

1шартети, коротко кажучи, як може триматись інстру

мент. Бо хор п. Кошиця є однолитий інструмент, зло

жений з І{ількох десятків чудових співаків і спШачок. 

Справа віддиху, атаки, крешендо, декрешендо, словом, 

всі технічні труднощі здаються для того хору не існу

ючими. Той досконалий хоровий інструмент оживлює 

одна душа. Хор Кошиця іде в інтерпретації так далеко, 

що відносно настрою міняє барву голосу. Дякуючи цьо

му вдаються йому надзвичайно чудові ефекти і пере
ходи з глибокого органного звучання до легких, тихих 

піяно, що переходять в делікатний шепіт. І це ніІtоли 

не робиться на некористь завжди ясної мелодії . . . В 
програмі концерту були канти, колядки й пісні в дуже 

.:'Іtузикальному укладі п. Кошиця, Леонтовича і Сте

ценка. Уклади тих композиторів дуже влучно і ясно 

пристосовані до вимог хору, не загублюючи разом з тим 

первісного характеру народньоі пісні". 
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ПРИГОТУВАННЯ ДО НОВОІ КОИЦЕРТОВОІ 

ПОДОРОЖІ 

Прийшла пора продовжити переговори з rеном 
і Шурманам про пропоновану ними нову концертону 

подорож до Швайцарії, Італії, Франції й Еспанії. Та, 
на жаль, ми не могли дати певної відповіді, не знаючи, 

чи дістанемо від уряду грошей на дорогу. Бо ми й те

пер ще не можемо дістати призначеного вже урядом 

другого мільйона польських марок. 

Співаки Капелі все те знали й будучи покищо 

близько до Украіни, розбігались, лишали К&пслю. А. 

щоб рушитис.ь у світ, КапеJІі бракувало тільни грошей 
на переїзд до Франції. Я склав кошторис, який виносив 

смішну суму - 453 французькі франки. Але й цієї су
ми не можна було дісmти. 

Недавно мали концерт в Люблині. Замість чоти· 

рьох годин їзди, їхали 12 годин. В потязі і потім в го

телях було дуже холодно, всі перестудились. І все ж, 

не дивлячись на вороже наставлену публіку, концерт 

пройшов добре. Замовлені концерти на 6, 8, 9 і 10-го 

rрудня 1920 р. в Лодзі. 
В міжчасі ми з Тучапськи.м робили все для нас 

можливе, щоб дістати від уряду необхідні для нас гро

ші на виїзд до Франції. Одночасно Тучапський далі ли

стувався з Шурманом. Нарешті по чотирьох місяцях 

листування Шурман згодився на умови Тучапського: 

90.000 французьких франків за 20 концертів у Франції 
й Еспанії. Але Шурман вимагав 50 співаків в націо

нальних строях. Оплата дороги й турбота за візи па

дала також на нас. Перший концерт в Парижі мусів 
бути 15-го січня 1921 року. 

Це був рятунок в нашому становищі. А грошей 
немає. Треба було пошити хористам національні строї, 



доповнити Капелю новими голосами й приготовити 

з ними репертуар. 

Капеляни погодились, як було умовлено, пошити 

на власний кошт національні одяги, а коли прийшлось 
шити, почулясь голоси про небажання їхати в концер

тону подорож. Щоб остаточно упевнитись, хто іде, а 

хто виступає з Капелі, ми з Тучапським дали до під

пису листи з питанням: "Хто іде з Капелею всюди, 

включно з Америкою". Це викликало між співаками 

заворушення й довело до засідання Ради капелі. На 

ньому одноголосно ухвалили: Всіх, хто хоче вийти 

з хору, звільнити, а на іх місце шукати інших. 

На практиці знову вийшло інакше. Капеляни зі

брали· загальні збори і ухвалили "протестувати проти 

звільнення та домагатись роздачі належних їм гро

шей". З цією ухвалою прийшли до мене Стеценко, Че

хівський і Базилевич, які на засіданні Ради каnелі одно

голосно ухвалили про "звільнення" і тепер вони про

читали мені ухвалу своіх зборів і почали "протестува

ти" ... Я зрозумів. що цим особам і іх приятелям йшло 
тільки про одне, про знищення Капелі. Я припинив за

сідання й оголосив розв'язання Капелі. Після цього 

ці панове мали своє засідання й уложили "постанову", 

яка була чудовим зразком демагогії, в якій перекру

чувались всі факти до непізнання. 

Щоб запобігти дальшим непорозумінням, я виві

сив листи для підпису тим, хто й далі думає працювати 

в Капелі, а про всі no~ii повідомив уряд. 

Знаючи добре психологію хористів, я дбав тільки 

про те, щоб хор затримався до кінця сезону і щоб ми 
могли виконати контракт. Тому прийшлось іти на ком

проміс. Городиський і Тучапський пішли на збори спі

ваків і розповіли ім про дійсний стан Капелі. Хор зго

дився подати колеитивну заяву про дальшу працю 

і Троїцький, що готувався до виступу з хору, не встиг 

того зробити. Заява була написана у високопарному 

патріотячному дусі й виглядала остільки огидною, ос-
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кільки на1вною й смішною, коли тільки можна смія

тись з подібних явищ. Капеля продовжувала своє існу

вання на старих основах. 

Зрозуміло, що ворохобники не заспокоїлись. Сте

ценко уложив памфлет- інсинуацію на мене й розси

лав укра1нцям в Тарнові й Варшаві. А разом з Троїць

ким написали вони на мене донос Петлюрі. Змісту його 

детально не пам'ятаю, а знаю, що головне оSвинувз.~ 

чення мене було в тому, що я везу хор в Париж ''на 

голодову смерть", а це на 20 франків добових! 
Переживаючи описані внутрішні подіі, ми наби

рали нових співаків. З таборів дістали тенорів Аполо

нова, Бажанова й Левченка, у Варшаві альта Пехов

ську й соnрЗІна Каленську. Тоді ж проти волі хористів 

був прийнятий в хор ''кооператор" Григорій Павлов

ський. Цей добродій виявився гідним приятелем розби

вачів Капелі Стеценка, Чехівського й Троїцького і на

коїв нашій справі в останні дні в Америці багато лиха. 

Користаючись нагодою перебування у Варшаві ге

нералів Мих. ОмелЯJновича-Павленка, Безручка й Удо

виченка, ми упросили посла Михайліва запросити іх, 

а також прем'єра Левицького з Чопівським, на вечерю, 

коли ми думали вплинути на них, щоб вони видали 

Капелі виписані у видатки й затверджені Радою Міні

стрів гроші. Мені довелось довго й гаряче говорити до 

них і ·переконувати іх, що гроші треба видати. І щось 

сталось дивного ! Чопівський, що чогось недолюблював 
Капелю, наказав гроші 'ВИдати. Одночасно добру при

слугу зробив і Зайцев, він видав офіційне розпоряджен

няня, що ті гроші призначені на дорогу до Парижу. 

Лишили Капелю й виїхали до Чехії: Кузьмин, Сте

ценко, Антоновичка, Дм. Левитський, Базилевич, Си

ненька, Шевченко, Судаки й ще хтось. З їх виїздом Ка

пеля почала готуватись їхати до Парижу. 



В ДОРОЗІ ДО ПАРИЖУ 

Проф. Тучапський повинен був їхати наперед з на

шим кур'єром (князь Сергій Трубецькой) 9-го січня. 

Та так не сталось, як бажалось: професор сів до по

тнгу, а князь "·апаздал на 10 мінут". Тучапський, без 
:-Jнання німецької мови, поїхав наперед сам, а князь 

повинен був його доганяти й виїхав на другий день. 

:ми ж повинні були виїхати 11-го січня, щоб 14-го бути 

в Парижі, а 15-го мати перший концерт. Але й тут не 

обЇійшлось без ''жарту". Сталось якесь дивне замішан

ня. Польське міністерство Закордонних справ забрало 

наші паси назад і повідомило Німецьке посольство, звід

І{Їля ми вже .мали візи, що можливо наші французькі 

візи будуть анульовані і що воно не дає пропуску з 

Польщі. Про це повідомили й нашого посла. Це було 

11-го січня о 6-ій год. вечера, а в 7-ій год. відходив наш 

потяг. Я ледви не вмер від ~розриву серця. Вагато на

ших капелян залишили готелі й виїхали на станцію 

без одної марки в кишені. Довелось їх повернути на

зад, не знаючи за що, поки справа наладнається, вони 

будуть жити. Я негЗІЙно поїхав до посла. Посол Ми
хайлів ізза цієї справи вже їздив до польського міні

стерства. Урядовець його обіцяв цю справу завтра ви

яснити. Дійсно, :на другий день. 12-го о год. 10-ій ранку, 

ми вже мали візи. 

Тепер обставини погіршились тим, що ми не мали 

польських марок, а в нашому бюджеті несподівано з'я

вилась нова діра: капеляни не мали чим заплатити за 

готелі і не мали за що прохарчуватись. Щоб рятуватись 

від біди я примушений буtв ІНаписати "слізного" листа 

до військової місії, ·генералові Зелінському, щоб пози

чив 10.000 пол. ·Марок. Спасибі йому, він позичив. Зай
цев позичив у проф. Ейхельмана (мій друг ще по Ки

єву) також 10.000 п. марок. Ці позички помогли нам 

прожити день і вирушити 12-го січня в дорогу. На 
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станцію ніхто не вийшов, щоб висловити признЗJННя за 

працю у Варшаві й побажати хористам ,дальшого ус

піху. 

Сіли ми в прамерзлий і нетоплений вагон вечером 

і воловим кроком посунули до кордону. Я спав, стоячи 

в коридорі, спершись руками на стіну вагона. Вже ра

ком потяг став і не рухається. Думаю, що таке? Потяг, 

що йшов перед нами, зійшов з рейок і )'!Весь рух до кор

дону припинено на неозначений час. Всі потяги верта

ються до Варшави . . . Чи ж можна уявити собі наше 
становище? ! Слава Бо!гу, наш потяг повернув на якусь 
бічну лінію і нас не вернули, а потягли хоч і на бік, 

але всеж в 'Напрямку до кордону. Іхали цілий день. 
Смерком приїхали на якусь маленьку станцію, що була 

від кордону ЗО кілометрів. Потяг зупинився і нам про

понують взяти до кордону підводи. А де іх взяти на два 

вагони пасажирів та на вагон вантажу! Тут-то й при

дались марки ген. Зелінського. Ми найняли паротяг, 

два вагони для людей і ощин вантажнИ!Й, і mк доіхали 

вночі до кордону Німеччини. На другий день ранком 

ми були в БерліІні. Тут нас на станції з веселим лицем 

зустрів наш "приятель" Смаль-Стоцький та його рад

ник Ходько. Це ті, .які не хотіли дати нам транзит,ноі 

візи через Німеччину без підписки, що "не будемо 

у них просити г.рошей". По рішучій телеграмі посла 

Михайлова, вони обіцяли дати нам візу, але так нічого 
й не зробили, дали ії нам німці ще у Варшаві, маючи 

пошану до нас за наші концерти в Берліні. 

Описувати нашу триденну й тринічну подорож без 

сну і їжі в поганих, ·нетоnлених і брудних вагонах (це 

не торка~ється Німеччини) я не буду. ОполученІНя, як 

я вже згадував, було В'І'рачене і ми їхали випадковими 

потягами і не з належною швидкістю. Не можна не 

згадати пригоди в Бельгії. Як виявилось, через недо

стачу 11рошей, чи через брак часу, ми ·не встигли взяти 

транзитної візи через Бельгію. Приїздимо, нас не пус

кають, а переїзду до Франції всього півгодини. Потяг 
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стоїть, ми чекаємо. НачалЬ'ник станці>і ходить під ва

гонами, Франція nеред носом, а переїхати не можна. 
Нарешті дали начальникові 200 франків хабаря, про
пустив і був такий добрий, що телефонував на другий 
бік кордону, щоб нас не затримували. Ми раденько по

їхали. Приїздимо - знову та сама картина; потяг стоїть, 

начальник ходить nЩ вагонами, а ходу ані руш ... Зно
ву прийшлось давати 200 франків. 

Насвітанку були у Франції. Читаємо газети. Наш 

І{онцерт оголошено на сьогодні о 7 .ЗО вечера, а ми ще 
тільки виїхали з Бельгії. Поки на корlЦоні nереглядали 

наші речі, потяг у Францію пішов без нас. Ждемо по

ті·м години зо дві, приходить якийсь nотяг, бере нас. 
Везе. нас як молоко, а час летить блискавкою. 

В Парижі в цей час з Тучапським щось не до опи
сання. Директор найкращого театру ••шампс-Елізе" 

лає нашого імпресарія Шурмана, той його, а обидва ра

зом Тучапського. Тучапський клянеться, що хор буде 

вчасно, а сам в те .не вірить. Даються телефонічні по

відомлення до часописів про відміну нашого концерту, 

знову •відміняють свої розоорядження, вимВІГають від 

Тучапського 25.000 франків кари за недотримання умо
ви, вимагають від нього сполучення з хором, а він не 

зна·є, чи ми існуємо на світі, а все ж запевняє, що ми 

будемо на концерті ... Приходить остаНІНШ потяг з 

Бельгії, о 4-ій год., а нас немає. Тучапський поїхав до 

нашого посла графа Тишкевича ••готуватись до смер

ти" ... Те саме ми переживали в потязі. 
Врешті о 6-ій год. вечера ми притарабанились до 

Парижу. Через дві години концерт, нас ніхто не зу
стрічає і ми не знаємо, де шукати Тучаnсь·кого. Прямо 
хоч ··~валт" кричи. Почали телефонувати на всі боки, 

а я післав Кучерова автом до графа Тишкевича. Там 
знайшли при останньому • •іздиханіі" Тучапського; зра
зу 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 ней
мовірниrй ... Велика ти сило українська! 
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ФРАНЦІЯ 

Париж, 15- 24 січня 1921 року. 
Оселився я в Парижі в готелі "Де Льондрс едеМі

ляп". Професор виторгував кімнати неймовірно деше

во, по 6 фраІНкLв з людини. Готель якийсь провінційний, 
але дуже тихий і утульний. Якось не вірилось, що ти 

знову в Парижі, бачиш знову площу "Конкорд" і спі 

ваєш у наліпшому театрі ''Шампс- Елізе". 

Я вже казав, що nерший концерт пройшов чудово, 

так nішли й другі. Публіка була розкішна і прямо, ска

жу, казилась від захоnлення. Дуже цікаво було диви

тись, коли nри оплесках ні одна рука в залі JНе була 

вільна. Шурман ходив, потираючи руки, але всім гово

рив, що стратив на цій справі (сльоза імпресарія). Ди

ректор театру, який підчас лайки з професором, обзи

вав нас ''базарною трупою", зійшов з свого Олімпу і на
віть попросив ·МОю фотографію. Рецензії називали нас 

"цвяхом" біжучого паризького сезону· та першим хо

ром на світі. Концерти відбулись 15, 16, 18, 20, 22 і 23 
січня. Здається 20-го січня по концерті публіка зробила 

мені на вулиці овацію. 

На од~ному концерті була у нас Айседора Дункан 

зі своєю школою. (Потім ця школа не 111рОПускала жод

ного нашого коІЩерту і в другий наш приїзд до Па

рижу). Вона пропонувала з'єднати наше мистецтво з 

своїм і протанцювати щонебудь з нашого репертуару, 

напр. "Веснянки", але це потребувало додаткових проб 

для неї, і я відмовився. На їі запросНІни ми з Тучал

ським ходили до неі на склянку чаю. Цікаво було ба

чити їі в домашньому оточенні. У неї був якийсь ії )Ч)уr, 
англійський полковник, та ії ученІЩі, я·ких я пам'ятаю 

по ЗІНИІмках з Києва маленькими дівчатками. Вона мала 

неве.лину, але дуже утульну хату. Всі невеличкі кі:м:-
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натки мали на стінах знимки із скульптур Мікель Ан

джеля, була тільки одна гарна картина Каррієра, зроб

лена так, що всі фіrури і ввесь тоІН ·був сірий, як у ве

чірній пів·мряці. Заля для танців затягнута зверху до 

низу синіми завісами , заставлена м'якими канапами 
й освітлена м'яким світлом лямп, що заховані в муш

лях та восковими свічками у високих старовИІННих став

никах на зразоІ< наших церковних. Все було надумане 

й розраховане на настрій, а для нас воно бу ло наївним 

і трохи смішним. Частувала вона нас цигарками, чудо

вим хересом і чаєм "із русекава самавара". Цей остан

ній стояв н.а столі якимсь бідним сиротою, або незба

гнутим сфінксом. Поводитись з ним не вміли, так що 

жаль. було на нього дивитись. Перш усього - його 

подали на стіл з трубою, а труба була поставлена ·на 

нього навпаки. Далі, вЇ!н не кипів, а в нього налято те

плуватої ·води, а в середину самОВЗJра положено запа

лений декоративний вугіль. Чайник був холодний, і 

коли в ньому "запарили" чай, то чай вийшов на смак 
якоїсь мікстури - блідий, страшенно огидний. Все ви

глядало наче в кривім дзеркалі "ля мур де коссак 

Рюсс". Проте учЄІниці були дуже гарні, з вирахованими 

позами й рухами. Сама Айседора Дункан була вже 

стаJренька, підмазаrна й товста. Лежала в ІІПучній позі 

на канапі, одягнена в якийсь фаJнтастичний пеньюар 

і золоті підступці. Було ніяково й смішно ... Те очару
вання нею, яким я горів стільки років, спадало і брав 

жаЛь і зло. Поневолі хотілось думати про ''загробне 
житіє" ... Не треба близько знЗJйомитись з людьми, 

талант яких поважаєш. 

Нашим співом захопились професори "Канторськоі 
школи св. Людовика". Вони взяли в мене ноти й пе

реклали на франпузьку мову мою "Скриnку". "Бариш

піль" і Леонтовичавого ''Щедрика' і ввели іх у свій 
репертуар~ Потім запросили мене до себе на пробу і я 

там чув наші пісні у фра1нцузькій мо!Ві й виконанні. 

Співали чуtдово, але це так подібне на українську пісню, 
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як, мабуть, наш спів по французькому. Я ще раз пе

реконВJВся, що не моЖІНа співати речі не так, як вони 

вродились: хоч і гарно вийде, та все ж воно не те. 

Після проби увесь їхній хор з великою пошаною вітав 

мене. Потім запросили мене на каву, де було мало ці

каво. П81Нни були погані, а слу)ІСНиці гарні. 

Тут деякі голоси музичної к~иmt:іІІ в Парижі: 

"La Patrie", 16-го січня, 1921 року. 
Цей хор - єдиний і чудовий. Тяжко уявити, що 

людські голоси можуть да ти таку звучність оркестри 

та органів. Дійсно, тут з дивним мистецтвом, де почу

вається автори'Ге'mІе панутваНJня шефа та досконалість, 

дотепність і терпіння раси, голос робиться інструмен

тальним. МОJІСІНа та'Кож сказати, що ці пісні мають імі

тацію великого кощерту природи, де все змішане, пе

реплетене в чудовій гармонії ... 
. . . Кошиць - людина надзвичаЙІна: його пальці, 

плечі, голова й ноги мімічно віддають му;зик:v. якою він 

перехоплений . . . Він грає всіми голосами. Він бере іх 
широким або зовсім непомі'І1Ним рухом, розбуджує їх, 

спускає їх ·з ланцюгу, робить іх mучкИІМИ, заколисує 

іх, присипляє, примушує їх бити водограєм, або при

мушує їх вмирати. В цьому є іскра Божа!" 

"Bonsoir", 17 січня. 1921 року . 
. . . Вони - живий доказ нечуваного мистецтва. Во

ни піднесли людський голос до симфонії. Це незабуtтє 

відкритrя щля всякого, хто є чулим до містичних ком
бі,націй гармонії. 

В цьому хорі змогли подолати індивідуум на ко

ристь гурту ... Це було зовсім нове переживання, яне 
могло дати слухачам горделину насолоду. Горделину 

тому, rцо античний "гомо сум" та "нігіль гумана' не 

перестав пестити нашу чутливість і що вигляд цих 

згорблених під добровілЬІНим ярмом людей, слуняних 

і зв'язаних о~єю волею, є доказом вищої людяности 

й ОСЯІГУ, добутого шляхом тисячелітніх зусиль. 
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Потрібно чути український хор, щоб nізнати до 

якої nерфектности може досSШ'Ти вокалЮІе мистецтво. 
Ані одн·і:єї тобі хиби, ані однієї тобі nомилки. Голоси 

співають, nідносяться, Затихають, зливаються, змішу
ються або розходяться. Раnтом нота ''соло" підносить

ся вгору чиста, невимовно !Ностальгічна. І навколо цієї 

виїмкавої ракети наростає й розnросторюється гудіиня 

хору. 

Поліфонія реалізована nростими засобами ~ з віль

ною nевністю, які заnаморочують розум. Мотиа собі 

уявити, якої потрібно було nраці, щоб досяrrи таких 

наслідків! (Аж три місяці! Замітка О. Кошиц.я). 
41L'avenir", 25 січня, 1921 року. 
У краінський хор закінчив у нас перебуваННJІ в об

ставинах дійсного аnотеозу. Ві:н не тільки ~осяг своєї 
поважJНої мети, давши докази античної цивілізації Ук

раіни, багатої національним чудовим фолкльором, що 

підтверджує високу культуру раси, :віJн дав більше -
прикла.д надзвичайної досконалости. Яка добровільна 

покірність спільній ідеї і яка віддаJНІість мистецтву. Яка 

Ч)"дова інтерпретація, різноманітна до безмірности! Ню

анси ·надзвичаЙ1Ної ТОНІООСТИ . • . Вище всього - це 

надзвичайний спадковий музичний ома:к, !ВіІн дійсно 
дивоглядний. О. Кошипь відповідальний шеф цієї чу

дової фаланr'и. ВихоВЗJнИЙ на школі Фелікса Мотля, він 

своєю ·вдачою досягає особливої точности та автори

тетности". (Цебто .я школи Мотля?! Замітка О. Ко

Іuиця). 

"Comoed.ia", число 579. 

"Великі жерці мистецтва мужать в Парижі ділу 

Краси. о о 

... Які це інші люди, зовсім відмінні від наших, 

оплакуваних і упалих духом! Яка в них велика й силь

на віра! Подявляймо іх послух спілЬІНій ідеі й любов 

до мистецтва, якому вони служать, та ще з таким від
данням! В іх очах О. Кошщь не тільки дириr'ент -
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він немов бог, якому покірні всі. Ось чому він і осягас 

чого хоче. Правда, що він .накищ·ає свою волю ... 
. . . Вихований в школі Фелікса Мотля, я найшов 

v п. Кошиця цей влесливий і підкорюючий жест, цю 
свободу в способі дириr'ува,ння, цю дещо наївну добро

душність, цю точність і гнучкість, це чарівництво, яке 

колись характеризувало того великого німця, оборон

ця нашого Берлі о- (за) . Диригуючи твір, Кошиць тво
рить. його і·нтерпретації далеко не стабілізовані коло

сальною роботою репетицій і мі1няюrься, так би мови

ти, до безмірности. 

його співаки, крім пасивного послуху, дають до

каз вродженого музичного хисту. Голоси гарні й певні. 

Настільки певні, що вони у найдрібнdших музичних 

нюансах, завжди лишаються абсолютно чистими. Ні

коли помилок, ні в на;йбільш вередливих ритмах, ні в 
найсміливіших вокальних змінах ( інфлекціях) . 

Виконання украінського хору завжди бездоганне. 

Нічого там не бракує, навіть цих "імпондерабль", які. 

дякуючи впливу флюїдів, викликають промінювання j 

розбуджують зворушення. 

Програма першого концерту складалася з трьох 

кантів, шости колядок і шости народних пісень. Якщо 

російська мелопея в дійсності виявляє безнадійність, 

національне українське мистецтво залишається завжди 

здоровим, повним іскрами веселости. 

Фолкльор цієї країни містить в собі, при великн-І 

простоті, - надзвичайно багаті контрапункти та контр

сюжети. Композитори. учні Лисенка. підносячи ці до

даткові теми, тільки продовжували діло удосконалення 

та селекції інстинктивно зробленого самим народом. 

Літературні тексти розкіиті. Вони переназують на

родні звичаї і часто бувають повні 1ніжного гу,мору та 

тонкої фантазії .Такими нам здавались "Черевички", 

''Ченчик", "По опеньки ходила", "Ой пряду, пряду", 

які справедливо заслужили одержаного еитузіязму. 

Дві ГОДИІНИ співу "а капелла" на чужій мові, які 



кінчаються чотирма nовторєниями - це більше свід

чить, ніж я зміг би зробит•, про характер надзвичай
ного успіху цього вечера. 

Читач, який знає мій нахил критика і мою вдачу 

вічно невдоволеного слухача, мабуть здивується, чи

таючи цю рецензію. Мені легко виnравдатись.. Нехай 

аматори чистого мистецтва йдуть на чергові ко1-:церти, 

а nотім скажуть мені, чи я правдивий, чи ні" *). 
Raymond Crarpentier 

ЛІОН, Франція, 25 і 26 січня 1921 року. 
З Парижу ми виїхали до Лdону. Тут ми мали з чу

довим успіхом два концерти 25-то й 26-го січня, хоч 

співали без настрою, особливо перший концерт. Ре

цензії в місцевій пресі були також добрі. 

*) Jit' ІІаЙСТЩШпІіі, ІІаЙJ IJOIIliiИ І JІ;ІіііІ;ІіІ\НЇІІІІІЙ .. f~']JJЧIIIIЙ I<J)II· 

"ІІ'І\ ІІарІІжу. (Зfl-.til ка О. Кошrщя). 
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ЕСПАНІН 

27 -го січня рушили до Еспанії. Переїзд був дуже 
тяжкий: їхали добу, а пересідали п'ять разів. 

В Барцелоні нас зустріло сонце, море й пальми. 

Тепло як у травні. Місто прекрасне, ориrіналЬІне й рух

ливе. Пам'ятаю, що ми приїхали увечері і нас зустріли 
представники хорового ТОВЗJРИСтва "Орфео Ка таля", 

на,й3ільшого в Еспанії і нЗJЙЩJащого у всій Европі. Про 

це товариство мені ще в БерліІНі говорив критик Піс

лінr. Так от представники його, поватиі панове .в ци

ліндрах і .в повній параді, з представником і нащіональ

ним провіД1Ником КампаJніс-.ом, сивим і поважнИІМ до

брс.дієм, ·зустріли нас промовою з наІЙкращим побажан

ням успіху. Коли я слухав цю промову, капеля::ни ви

вантажувались з вагону і по своій натурі .не дуже то 

виказували цій депутації своєї уваги. Я робив вигляд 

людини, що того не бачить й не чує. Але мені було со

ромно, як ніколи ... І коли, думав собі, ці люди нав

чаться бути хоч трохи чемними! 

Ще в Ліоні ми одержали від цього товариства листа 

й ноти з проханням вивчити й заспівати дві їхні ката

лоНІсьІсі. піоні, що ми й зробили. 

Концерти в Барцельоні відбулись 29 і 30 січня 
в залі власного будинку товариства "Орфео Ка таля", 

який коштує 5 мільйонів пезет. 3аля чудова, вся із за
ліза й жовто-синього скла. Акустика така, якої я' ще 
в своєму житті не чув. За те й такої авдиторіі (публіки) 

я ще зроду не бачив: перед концертом в залі бу.в такий 
ЩJИК, що здавалось, наче пожар счИІнився, або кого 

убили.- це во;ни звичайно собі розмовляли. Наш кон
церт був "закритий", тільки для членів "Орфео Ката

ля". На першому ·концерті я вже зрозумів, що т~ є такс 

"еспЗJнськИІЙ темперамент": так гучно й гаряче реаr·у

вати на музичне захоплеНJня навряд чи хто на світі 
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:\ІОЖе. Заля тріщала від грому оплесків. Колн ж ми по

чали сПІі.вати першу каталонсЬ"ку піоюо, по залі пішов 

стогіІн здивування, а II'Q за!сі:нчеині ї:і счинилось щось 

таке, що я перел.якався .. Крик і рев був такий, що я 

прямо спершу оглух. Прийшлось повторювати без кін

ця. (Сольо з хором співала Таня Георгієвська-Кошиць). 

Треба сказати, що Каталонці в Еспанії в такому ж 

становищі, як ми-українці були в Росії. Мсже і в гір

шому, бо ввесь уряд і все. що є на;йкраще в офіційному 

житті, захоплене кастільцями і через те тут тюtа на

ціоня.льна ворожнеча, про яку ми й уявити не можемо. 

Це й додавало ТаІ{ОГО жару на концерті, бо вони віталп 

в нас. націю поневолену і воскресаючу. Я ссбі уявляю, 

НІ{ ім приємно було чути свою пісню у нашому вшю

на нні. Всі директори ''Орфео" з дириr'ентом Міллєто:'tf 

на чолі не знаходили слів для подяки. На завершення 

вони зробили для нас найвищу честь: дали для нас 

закритий концерт з програмою, яку готовили для 

свс~го великого концерту. На цьому концерті не було 

нікого, тільки представники іхнього національного 

руху й члени дирекції "Орфео". Хор їх мав 300 осіб. 

Техніка співу ошоломлююча. Баси слабоваті, але 

делі1~атнl, тенори чудові, альти гарні, але еопрюш! Це 

днІспо ангсльсь:кі голоси! Такої чистотп, такого 

приємного тембру л не міг собі уявити навіть в 

Gурхливому зриві своєї фг~нтазії. Хотілось з радости 

плакати, слухаючп ці голоси, я1сі і"'щуть нс:\юв з неба 

й Xfl пають за сег~с! Колиж додати ДО цьо·:-о ЧУlОВС, 

темпераментне дириrува.нпя 1\Пллєта, сркестровий 

склад хорової фю\тури музики, налзвича·йну виучку ІЇ 

слухняність, вражаюче благородство й музикальність 

співу. то можна тільки сказати, що це яиесь свято 

хорсвого мистецтва. ЯІ{ Ісажуть галичани - "пнр ду

хою::нй". Я був нем св очманілий: такого щастя !Я вже 

багато років не зазнаD::ш. А заразом мене гнебила 

думка, що якби в Капелі не бу ли припадково набрані 
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люди, а мої київські друзі. я nсбив би їх на конкурсі ... 
Та всеж я був щасливий, щасливий як ніколи. Варто 

жити на світі, коли мщ~ихиве таке мистецтво. Яка 

радість бачити країну, котра так милується своєю 

nіснею, так чудово ії обробляє і так сnіває! Яке велике 

розуміння nиховуючої національної ролі nісні! Як 

благородно гор~яться нею люди і яке через те nочуваєш 

nоважання до нації, ЛІ<а так цінить, так любить, так 

nлекає своє рідне... Приходила прп цьому на думку 

лайка Микити Шаповала, шюю в;н нас обілляв перед 

нашим виїздом за .кордон. Пригадав~я й наш уря,довець, 

ЯІ<ИЙ тоді ж говорив мені : "І що ви їдете ПОІ~азувати? ! 
Це ж Европа ... " Як ще нам далеко до самоповаги й 
рс•зУ'міння своїх скарбів! Показувати світові самознс

люблене обличчя - це, на думку тих людей, серйозна, 

громадська почесна робота, а хто показує світові красу 

української народної душі, той 41ЛИЖе чобота Антанті'' 

і того цькують, немов всвка. Пишатись. на їх думку, 

перед світом незрозумілими й позиченими словами: та 

"програмами:", перемелІСвати їх на табаку, від я~!<ОЇ в·~і 

чхають і плюються - це робота почесна й ''національ

на", а nлювати на того (хай мене Бог nростить! ) , хто 
примушує світ схилити:-л перед нашим власним, не 

псзиченим - це внеста "гро:мгдсьІ<ого думання" і 

демократичний патріотизм ... Убогі духом і бідні розу

мом люди! 

Каталонські пісні ме."'Іодично бідніші наших. але 

обробка іх, це кінець с С'Ягнень і після цього обробки 

Лисенка, Стеценка й мої -- просто сором ! Коли наша 
пісня діждеться такої с~сжі, як каталонська? 

В кінці цього концерту nони в дарунон нам 

заспівали російські пісні "Калінка" і "Спітсл мнє 

м:ладьошенькой, ДрG.'\fлєт.ся" в чущо.віІЙ обробці Шін;. 

длєра з Ню йорку. Мі.11лєт був дуже здивований, коли 

я йому сказав, що то не українські пісні. Він дуже 

вибачався і просив дати йому українських пісень. По 
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нонцерті я, Тучапськиj, Міллєт і адміністрація ''Орфео'' 

випили по чарці чудового хересу і дуже приємно 

провели час. На пам'ятку nони нас сфотографували і 

подарували мені багато. свосї музики. 

Перед тим я чув чудовий робітничий хор, в якому 

співають люди, ІЦО майже не знають нот, але співали 

не гірше "Орфео", тільки менш складні твори. 

На І<Онцерті ''Орфео" я перший раз почув "Кредо'' 

Паллестрини із ''Месса Папи Марчельо". Після цього 

твору всі композитори здавались мені цуциками. 

ТаІ< ... Варцелони я ніколи не забуду. З великим 

вдоволенням я вписав своє ім'я в іх почесну книгу. 

БІЛЬБАО. 

Виїхали до Більбао 31-го січня. Цілу добу мучились 

R невимовно брудних вагонах серед лайки з півдикими 

басками. На другий день о 7 -ій год. вечора майже 

напівмертві від утоми опинились в готелі "Арана" й 

по доброму обіді лЯJгли спати. Завтра концерт не о 10-ій 

год. вечера, як у Барцелоні, а о 5.30 веч ера. От звичаї! 

Концерти в Більбао відбулись З, 4 і 5-го лютого. 

Успіх, як і в Барцелоні, був надзвичайний. Співали 

баську пісню, чим задаволили публіку дуже. Концерти 

відбувались у прекрасній залі "Колізео Альбіо", що 

належить хоровому товариству. Акустика чудова, 

публіка теж. Рецензії - загальний дифирамб. Як тут, 

так і в Барцелоні, всі рецеІ:зії й статті про нас виходили 

на перших сторінках часописів. Баски, як і каталонці, 

ненавидять еспанців, є великими націоналістами. Вони 

прагнуть до національного відродження і першим 

засобом цього вважають на род ну пісню. Що тут гарне, 

то це жінки. В нашім гстелі десять служниць, і всі 

nони такі красуні, що навіть наші дами, яким ні одна 

жінка в Европі не догодила, повинні були те признати. 

Більбао на протилежно:\ІУ кінці Іспанії, над окілном 

( Біска·Йсь~а затока). Через те тут холодніше, ніж в 



Еарцелоні. Саме місто брудне й невеличке. Від нього 

півгодини трамваєм -- ОІ<ілн. Випав нам якось вільнпй 

день і я з другими поїхав подивитись на нього. Якраз 

був доплив і окіян в2ргав я~но-зелені хвилі, мов гори. 

~раса неймовірна! Але, на жаль, перешнаджав холод

нІпЇ вітер. Всеж враження лишилось незабутнє. 

Хотіли дати тут четвертий концерт на прохання 

хорового товариства, але наш імпресарій Шурман 

уперся й тягнув до Овіє·до. На прощання композитор 

Згуріді подарував мені, ним оброблені, баскі пісні. Вони 

трохи бідніші від каталонських, але дуже ори~інальні. 

Цікаво, ЯІ< ці баски сюди попали? В їх мові нема 

жодного европейського коріння. Лін~вісти кажуть, що 

їх мова дуже подібна до японської. Сам нарід майже 

дикий. А все ж вражіння лишилось прекрасне. Я навіть 

І~упив собі на па•м'ятку баску шапочку-берет. 

Рецензії у Більбао були дуже гарними і було j'{ 

багато. 

''EL LIВERAL". 4 лютого 1921 року. 
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"Поява вчора ввечері Украінського Хору була 

в царині театрального мистецтва новиною. Ціле 

мі•сто чекало з нетерпінням, щоб пізнати цих спі

ваків. До великого Колізею зійшлося величезне 

число народу. 

Виступ цього відомого сnівочого Т-ва був най

щасливіший, який тільки можна собі уявити. 

Велика частина публіки прийшла з певним вну

трішнім скептицизмом щодо успіху тому, що була 

зневірена в хорах. Але, почувши перший сnів. 

зрозуміла, що бу ла на концерті дуже по важнім. 

Справді, не можна було собі уявити, щоб за 

допомогою самого тільки людського голосу можна 

створити стільки чудових звуків та такі делікатні 

й гарні відтінки ... 
Публіка не мс•гла заопокоїтись від захоплення, 

І<оли слухала вона тих пі·сень, так гарних, так 



простих мальовничих, а одночасно - так звору

шуючих. Декотрі з них, як от "Була вдовойка" та· 

"Щедрик" мусіли. бути повторені, так само як "На 

вулиці скрипка грає", в якій більш ніж в якій 

іншій можна було оцінити артистичну вартість 

хору, що зміг зL'VІітувати всю тайну, все жалібне 

тремтіння скрипки. 

В~і ПЇСНі НаДЗВИ~ІаІЇНО цікаві, бо В НИХ ДИХає 

душа народу, змагання всієї нації ... 
Лампарілья. 

''LA GAZETA DEL NORTE", 4 лютого 1921 р. Більбао. 
"Щось справді визначне, щось в дійсності ви

їмкове бачили, чп ліпше, чули ми сього;:\ні ввечері 

в просторім театрі "Алямеда де Урквіхо", щось 

таке, що владно притягало до себе увагу численної 

публіку: ми говоримо про Українсь:ку Капелю під 

проводом п. Кошиця. Цьому співаць:кому т-ву 

наперед було присвячено стільки пишних захва

лювань, що закрадався сумнів, чи не було вже 

вжито занадто перебільшень на опис його надзви

чайних ·Прикмет, так що публіка, що прийшла на 

концерт, була дещо упереджена через лихий досвід, 

який вона мал.а досі. Одначо, це упередження 

тримало всього-на-всьсrо стіль:ки, скільки тре.ба 

було часу, щсб перші зву:ки хору долетіли до 

вуха, бо з тих таки найпервісіцьких звуків стало 

очеnпд:ним високе уміння і дириrента і співаків. 

Заля, що напочатку здавалася немов би то 

~~пмною, дуже хутко зігрілася і засвітилася так, 

як то рідко :коли можна було бачити. Перед 

ІШШИ:\ПІ очима стала громада людей - жінок і 

чоловіків -душ із п'1ятдесят, убрана в мальовничі 

та елеrантні одяги їхньої країни. Трохи згощом 

увійшов дириf'ент, п. Кошиць, якого зустріли гуч

ипми оплесками. Зайнявши своє місце на чолі 

хсру, він почав дириrувати ним (без палички) 
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обома руками з надзвичайною скромністю, з май
стерним досві:дс:\1:. Тут справді кожний співак ар

тист, що знає ЯІ< і І<удп йому йти . 
. .. .із такими сн~·шми добувається знаменитий ре

зультат дійсно пс~диву гідний:, чудовий; і це є осуд, 

який одноголосно дали професіонали і аматори, 

які були присутні на І~онцерті . 
... Не можна слсва.мп добре схарю<теризувати чу
дове враження, що ми мали, і тому мож~мо тільки 

порадити цілому Більбао йти па концерт Уr~раїн:с~.,

кого хору, бо мп певні, що ніхто не зробить заІ<И!lУ 

за пораду ... 
Ка ск. 

"El Notiziero ВіІЬаіпо", 4-го лютого 1921 р., Більбао 

" ... Концерт Українськего хору вчора в "Колі
зео Альбі:я" зробив на нас враження щирого мис

тецтва, краси, емоції ... 
Українські пісні відзначаються магічною кра

сою... Релігійні канти мають в собі зворушуючий 

містицизм ... Різні відтінки кожного числа програми 
віддані з незрівНІЯвою точністю, з перфектною 

ритмічною однолитістю, захопили авдиторію. 

Маестро, дириrент п. Кошиць, є фіrурою над

звичайно цікавою. його твори, головним чином, 

зробили на нас найбільше враження та мусіли бутп 

повторювані серед безконечних овацій публіки." 

"La Gazeta Del Norte", 5-~го лютого 1921 р., Більбао 
"... Сьогоднішній виступ славетного у.країнсь

rюго хору був такий самий блиснучий ЯІ< і попе

редній ... 
.. . Протягом всього вечера публіка просто бо

жеволіла перед цим чудом, і, вкінці, почала дома

гатись стуком ніг "Ой у полі Баришполі", що не 

було в програмі, а співане під час першого концер

ту. Хоч дириrент напевно не .мав найменшого на

міру давати цісї пісні вчора, проте ласкаво піддав~я 



жаданням публіки і дав її разом з іншою чарівною 

піснею . 
... Браво, пано~е, бравіссімо! Не вміємо сказати 

Вам цього по-українськи, але його відчуваємо". 

Ка ск. 

В ОВІЄДО 

Виїхали з Більбао о 7 -ій год. ранку, а вечером бу ли 

вже в Овієдо. Проїжджали горами Астурійську про

вінцію. Краса невимовна, хоч гори менші ніж в К}иму, 

не кажу вже про Кавказ. Загально зеленуватий, сірий 

граніт, і ні однієї билиночки. Овієдо ·Гарненьке, чистень

не й маленьке місто. Концерт відбувся в Оперному 

театрі. Театр кумедний: зовсім круглий. Партер і вся 

долівка уявляє з себе вигнуту покришку, перевернену 

верхом вниз. Підставок для хору не було, бо увечері 

починався карнавал і все було приправлене для танців. 

В театрі багато матерії й через те співати було дуже 

тяжко, а ще й тому, що хор стояв перед самою 

публікою, а я майже в першому ряді крісел. Співали 

досить паршива, бо я був злий, як собака, але успіх 

був такий, як в Більбао. Рецензії були чудові. 
Що тут було дивним, навіть більше ніж в Більбао, 

це готель. Ми попали в таку розкіш, що я ще в 

Європі ніразу не бачив. Все устаткування було зовсім 

біле. Платили по 17 пез з утриманНІям. Я мав мешкання 
з трьох кімнат і з таким устаткуванням, що тільки у сні 

можна бачити. Обслуги багато і вся гарно одягнена. 

Годували так, що співаки потім не могли співати, 

об'їдались: 9 страв і ЧУ'дове іспанське вино двічі денно. 

Я нарочно заховав на пам'ятку меню обі:ду. Дивуєшся 

тільки, як то люди можуть так об'їдатись щодня! 

Ранком, перед виїздом, я у себе на бальконі брав 

соняшну куtІІіль. Це в лютому, а щож то зараз робиться 

у нас в Україні ... Увляю собі. 

"El CarЬayon", 8 лютого 1921 р., Овієдо: 
"... Вчорашній концерт перетворився в най-
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більшу артистичну подію, яку нам ще не дов< 

лось переживати в нашім життю. Бо відколи 

м'ятаємо себе, не бачили ми ще величнішого ] 
церту, більшого захоплення, більшого збігу 

роду, я·к учора ... " 

Федір і Опександер ИоІШІці 
Cтa•ponom., Иавказ. Знимка з 1902 р. 



ПОВОРОТ ДО ПАРИЖУ 

8-ого лютого о 12-ій год. дня ми виїхали до Парижу. 

Дорога йшла в напрямку до Мадриду і ввесь день і 

до півночі їхали в сніговій лінії гір. Краєвиди прсгарні. 

Оссбливо пізнім вечером: на горі--сніги, внизу - синій 

туман. В проваллях, яким здасться немае дна, поде

куди блищать вогники сіл. Повітря чисте ІЇ різІ<е, ян 

настояний березовий сік. Небо прозоро-чорно-сине з 

неличезнюни, мов лямпами, зорями, які наче висять 

над самою головою. І в цьому, здасться, безповітряному 

просторі іноді пасмами біліють, мов привиди, сніги ... 
Припам'ятався Кавказ з ''Крестовим перевалом", 

як його переїздив у глупу ніч, далі Україна ... І знову 

туга налягла на душу. Сам себе питаю: чого я ту·r, і 

І\оли буду там ... 
А потяг летить, як божевільний, і хитає так, що 

на зворотах здавалось злетить з рейок в безодню і тоді 

І<інець і нашій подорожі, і всьому. 

Що тут дивне, то це залізниця, а вагони зш<рема. 

Я попав у такий вагон, що підпправ стелю головою. 

Людей набилось, як оселедців, і всі пахнуть часником 

і сіrарами. Проти мене сиділа родина: молодий, краси

вий, коренастий іспанець, худа, змучена його жінка і 

двоє: чудових, чорних, як жучки, діток. Здавалось, що 

половину їх личок займали ·величезні чорні, мов вугіль, 

очі. У вагоні було тісно й холодно, хоч знизу парнло 

від отоплення (бальони з гарячою водою під ногами) 

і меншеньке нудило й не могло спати. Мати не могла 

нічого з ним вдіяти. Я вийняв помаранчу і подав йому. 

Треба було бачити, як воно засоромилось і не хотіло 

брати. Довго вговорювали його мати з батьком, поки 

чорненька, мов у малпи, ручка, протягнулась за пода

рунком. Але за те, хи на мене глянули ці чорні оченята! 
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Я й досі без хвилювання не можу згадати. Це була 

така чиста й первісна краса, від якої я прямо умлів. 

І теnер, коли пригадую іспанців, мені вбачається ця 

дитинка, таке прекрасне, та·кс притягаюче, гарне сот· 

во ріння. 

Взагалі ІспанLч зробила на мене чудове й непере

можене вражіння. Вона така оригінальна, така своє

рідна, що не дивно, що поети та письменники так Гі 

"оббрехали''.. Вона будить фантазію, розповідає казку 

про велике минуле великого народу, якого релігійний 

фанатизм католицтва поклав в моГWІу. Прошуміла 

гучна історія, пройшли сторіччя, розвалилась пишна 

держава і зосталась одна сіра руїна, а з усіх сторін 

чуються з безлічі дзвіниць панахидні дзвонепня :мину

лому, навіваючи всюди сум і чад середньовіччя. А 

іспанець, загорнувшись в ковдру, з натягнутим на самі 

очі капелюхом, кадить смердючою сіr'арою, підпираю

чи спиною, щоб не впала, брущну стіну халупи ... 
По долинах субтропічна природа, а на взгіррях 

зеленова'І'()-осіра пустиня. Все має цей колір: сі розелений 

камінь, сіразелений міх, сірозелені кущі оливкового 

дерева, сірі хати з рівним дахом, сірі церкви, віслюки, 

вівці... Усе сі ре; тільки духовні чорні та небо прозоро

синє, мов емаль. 

Що робить наївно-кумедне враження - це вітряки: 

малесенЬІкі, низенькі камінні халупки з розпатланими 

крилами. Так і здається, що ізза рогу виїде на клячі 

невмирущий Дон-Кіхот, нахилить свій довжезний, тяж

кий спис, ударить коня острогами в барабанні боки 

так, що загуде, і поткандибає в наступ .... Часом прихо
дилось бачити дійсні сервантесовські образки: По сjро

зеленій стежці лінивим підтюrщем біжить низка ма

леньких віслюків, мов цуценята. По обидва боки на 

них навантажені більші, ніж вони, коші з рі3ним збіж

жям і городиною. На кошах сидять товсті іспанки в 

чорному і у величезних білих чіпцях. Вітер роздуває їх 



і хллпає крилами тих чіпців, наче вітрилами на човні. 

А ззаді на такому ж малесенькому віслюкові їде товстий 

священик в чорній сутані і широкополому брилі. Біла 

краватка на чорному підкреслює червоне й сите облич

чя. Живіт у нього труситься ритмічно враз з підтюпцем 

віслюка... Чи ж Сервантез, чи Боккачіо! Цікавий 

край. Шкодую, що не проїхав його всього. 

Франція зустріла нас таким холодом, що всі пере

студились. Через це всі шість концертів пройшли над

звичайно паршива, та ще й тому, що за виключенням 

одного всі були денні (матіне). Я прямо був слабим 

від паршивого звуку шарманки, але в.сепрощаюча пуб

ліка оплескувала і в пресі писалось добре. Слава Богу, 

що ще не минув психоз слави! 

Тучапський підписав контракт з директором "Шамс

Елізе" Ебертом на 20 концертів, з 21 березня по 15-го 
квітня. Шурман, почувши про те, ледви не захворів, але 

прохолов і бере нас до Ліону ще на два концерти, далі 

до Бельгії і Голляндії. Навіть говорить про Італію. Та 

хіба можна щось зробити з нашими людьми? Знову 

починають встрявати не в свої справи, поводження в 

них просто неможливе. Починається знову ншад на 

Тучапського та втеча з хору (чого?) . Після Ліону 
їдуть Барвінська й Борткова, значить треба шукати 

альта й ·Сопрана. А де їх знайдеш? Прийдеться, мабуть, 

взяти Горянську, яка проситься з Праги. 

Тут деякі рецен:J:ї :J ПарІІЖ~': "L'НUМANITE", 

23 березня 1921 р. 
"Я не знаю, хто ці чоловіки й жінки, і звідкіля 

во.ни; я не знаю, чи вони вже поставали комедіян

тами, як ті мужики, що їх показують у столиці; я 

не знаю, чи вони відчувають, що в них живе тоді, 

коли вони співають ... 
Але що я знаю, то це те, що в грудях цих 

І<ількох десятків емігрантів живе Бог, який не є 

лише богом музики, а небом, деревами, водами, 
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вітром їх рідної країни; і ці чоловіки та жінІ<И, в 

їх різнобарвних і гармонійних одягах скупчені, 

кольоритні і чисті, як грядка а'залі1й. Я не . знаю, 
чи вони є те, що називають гарним і симпатичнпм; 

але вони належать до тих, що ви мусите оберну

тися, І<оли вони прохсдять попри вас по дорозі. 

О~е і є то те 11ВСлике", що в цих сnівах сумних 

і ніжних, і одночасно дотепних (з гумором, захо

ваним під зморшкfl ми і в нашого селянина) , що 
так пориває вас за серце, дуже й сильніше, ніж 

всі паризькі драми, навіть ті з них, що найкраще 

змайстровані. 

Тут сам народ висловлює себе. Це так наче б 

він промовляє до нашого народу ... 
Марсель Мартіне. 

"LA LIВERTE", 23 березня 1921 року. 
~~. .. Іхні голоси чудової повне ти, гнучкости й 

одностайности. І їхній шеф, О. Кошиць, надзвичан

ний магнетизер. То він має вигляд того, що наче 

кидас іскри з кінця своїх довгих напружених паль

ців; то, здається, він підбірає звуки, піднімає їх і 

примушує їх розквічуватись. Він креслить містичні 

рухи і кінцем ю<азівного пальця неспостережливо 

підносить звуии, які загрожували впасти; він сти

шує свсєю долонею, він запалює своїм ку лаком ... 
Говорять, що він носить звукові вібрації між своїми 

руками, їх окамінює, їх виточує, або їх розкида.с. 

Я не думаю, rцо можна сподіватись чогось більш 

перфектного, більш нюансованого. Чи це дійсно 

українське народнє мистецтво? Я уявляю, шо на

роднє мистецтво більш просте, менше дбайливо 

детальоване. А може, маючи такий чудовий інстру

мент, Кошиць дозволяє собі йти на деяке псребілJ-.

шування віртуозності? Але потрібно це вміти''. 

1'Le Cablogm.mme", 30 березня 1921 року. 
11 

••• І щоб дійти до найкращого наслідку. нехай 
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проф. Де-Пане (диригент новозаснованого фран 

цузького хорового товариства) n1де кожний раз, 

коли то буде можл~вим, з головними членами свого 

Т-ва, послухати чудовий український хор, що ви

кликає фурор в театрі Шанс-Елізе у п. Еберта. 

Там вони зрозуміють досконалість, до якої можуть 

дійти хоральні маси, коли ними керує шеф, як 

КошІЩь, і що в~я їх думка в тому, щоб іти за 

його провс•;J;О:\І, п'ючи його поради II.ЇJ;J; час проб, 

слідкуючи за його рухами, жестами, поглядом і 

за найменшим з його рухів під час виконаннь на 
концертах, що всі відбуваються на пам'ять. Зав

дяки цьому ш~фові, ці артисти, якими опанував 

ритм, досягають вакального ансамбю такої єдности 

і такої повноти, що чогось кращого уявити собі 

не можна. В певні моменти вони нам дають таку 

ілюзію інструментальної звучности, що межує з 

неможливим. Часом нам здається, що ми чуємо 

стоголосі органи, аж тут раnтом зачаровують вони 

нас тонами альтів, віольончелів, контрабасів, в той 

час, як ніжність дерева чарівно обхоплює нас, а 

блискавичний вибух міді переноситq нас в якийсь 

надзвичайний, новий героїчниrй світ. І це все з 

чіткістю наступів, чистотою й точністю, до чого 

приєднується ще цілковите надзвичайне розумін

ня всіх стилів. О, ці "сфорцанда", за якими при

ходять "піяніссімо субіто"; ці продовження гли

боких басів, що тягнуть в звуковій субстанції, як 

далека луна; ці хилитання і рух сипучих пісків, 
розгніваних хвиль, заливаючих вод ... А ці спадан
ня звучності, ці "пердендосі" до безконечного, сек

рет яких здебільшого невідомий багатьом прекрас

ним оркестрам. 

Еге ж, професіонали і аматори, шефи й ви

конавці, співаки і просто публіка, ідіть, слухайте 

українців і пана КошІЩЯ, і вчіться у них". 



ПРО СВОї СПРАВИ 

В Парижі ми знову мали нагоду говорити з нашими 

кооператорами. Були Барановський, Ссрбиненко, Пере

пелиця ... Багато говорилось про те, що ізза браку ок
ремого фонду на мистецькі дії, ми не можемо спокійно 

розгорнути тієї роботи й повинні бути в лапах екс

плуататорів. Як би то було краще, коли б антерпре

нерськими здобутками користувалась якась українська 

установа! Кооператори немов би з тим і згоджува.лись, 

могли б дати на роботу грошей, але не хотіли давати 

їх хорові, як несталій установі, а потім "убонлись" дати 

навіть на моє ім'я, відмовллючись тоді "браком" гро

шей, що було неправдою. Але, довідавшись, що є ве

ликий попит за нашою музикою, Сербиненко, вбачаючи 

наживу, запропонував мені видати дещо з моїх творів 

3 перекладом тексту у французьку мову й погодився 

дати на це гроші, але з умовою, щоб половина прибут

І<У йшла йому. 

Отже виходило, що гроші знЗJйдуться тоді, коли 

можна заробити без вкладу своєї праці. Зрозуміло, що 

я на те погодитись не міг. 

Приглянувшись за два роки до тих діячів, бачу, 

що жодної справи з ними не можна мати, вони ні до 

чого не здатні і на їхньому чолі ясно видно їх кінець. 

Може ще доживу до того, побачу, чи помиляюсь. 

Другий концерт в Ліоні був загальним трію:мфом. 

Співали надзвичайно гарно: голоси бреніли ясно й 

світло. Я мав добрий настрій. Овації були громоподібні. 

Виїхали ми з Ліону з чудовим враженням. Я з Тучапсь

ким мали від Шурмана білет 2-ої клясп і їхали поспі·ш _ 
ним потягом "Рапід". Виїхали о 6-ій год. ранку і були 

в Пари·жі о З-ій год. дня. Ухати було дсбрс, наше купе 

було майже вільне і я трохи поспав. 



Два концерти в Парижі відбулись зноnу n театрі 
"Шамс-Елізе" 25 і 26-го лютого. Концеl_JТІІ були денні 

і припали на п'ятницю. й суботу, лублію-І було мало і 

ШJШ Шурман повісив носа. Про Голяндію вже й гово

рити не хоче, а ]ідемо тільки на 4 Ісонцерти в Бельгію. 
В Парижі я задумав здійснити свою давню думку. 

Мене завжди обурювало становище композиторів, пра

цями яких користуються всі, тільки не композитори. 

Наприклад, програма Капелі побільшости складалась 

із творів Стеценка, Леонтовича, моїх і др. Як автори, 

ми за свою працю ніколи нічого не мали, а Капеля з 

тсго жила. Я знав, що в Парижі є "Товариство авторів 

і І<омпозиторів", які захищають авторські права, слід

кують за концертами і беруть з виконавців 6 '( вало

вого, з яких, з авторської суми, залишають собі 10((. 

З якої речі цим користується якийсь Шурман чи 

Еберта, а не Стеценко й Леонтович, які в Україні гинуть 

з голоду, або я, що за всю свою і дириrентську й 

номпозиторську працю дістаю раптом два з половиною 
11Паї" хориста? я пішов з адвокатом Михайловим ДО 

того товариства. Вони з приємністю згодились прий

няти мене у свій склад, взяли у мене дві фотографії, а 

замість метрики - посвідчення від місії, і також по 

одному примірнину моїх творів. В тойсам вечір пішли 

нони на наш концерт і забрали з наси 8.000 франків 
<~ вторських за концерти в Парижі. Спритні люди! 

Шурман почr'.в нарікати, а Еберта сказав, що ав

торське на будучих нонцертах буде с"Гягати з нашої 

суми, бо, мовляв, його про те не повідомили, підпису

ючи контракт. На це все, звичайно, можна було не 

звертати уваги, але непогс•дження з ними, коли nони 

могли нам ще придатися, приму·~ила мене відсунути 

цю справу надалі. Шкода було дарувати ті гроші ... А 
мої "молодці" потім розпс.всюджували чутки, що то я 

з них хотів мати ті гроші, і що вони примусили мене 

в~дкликати ту справу. 
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БЕЛЬГІЯ 

27 -го лютого 1921 р. виїхали ми до Бельгії. Кон

церти відбувались в брюссельському театрі "Галєри" 

28 лютого, 1, 2 й З-го березня. Театр був невеличкий 
і з середньою ю<устикою. Шурман nоставив за квитки 

такі ціни, щ::> белІ .. гійці аж nо чухались: місце в льожі 
25 ф)анків і в nартері те ж саме. Це тоді, коли в 

опері перше місце коІІІТувало 12 франків! І... оnікся. 

Публіки на в~іх концертах було тільки nоловина залі. 

Потім я довідався, що nубліка утримувалась іти, че

Ішючи "приходьківських" від 2-ох франків. Рецензії 

були чуrдові. Нас називали nершим хором у світі, а 

мене називали чарівником. Добрий чарівник, коли за 

всю свою роботу від своїх людей не чув доброго слова. 

На свою відnовідальні·сть ми дали ще три концерти 

в Брюсселі в залі ''Патрія" 10, 11 ввечері і 13-го березня 

ранком (духовний концерт) . Публіка реаrувала чудово, 
рецензії були розкішні. Завтра, 15-го березня, їдемо на 

rдин кш~церт до Гант-у. 19-го будемо мати ще один в 

брюссельській "Патрія", а nотім до Парижу. 

':снцерт в Г'анті nройшов з великим мистецьним 

усnіхом. В Га.нтській консерваторії на цей день був 

призначений ионцерт яиогось славного квартету, який 

був рсклямований задовго nеред нашим nриїздом. Че

рез те директор місцевої оnери відіслав на цей день 

свою групу в Остенде, а нам здав оперу. Театр розкіш

ний, заля чудева як і аиустика. На наше диво й публі1п1 

набралось досить. Цей концерт, як і брюсельський 19-го 

березня, ми давали, щоб не сидіти без діла, а через те 

ніщо не nсувало нам настрою і спів був чудовий, також 

ЛІ< і nрийняття. Публіка тут була дуже музикальна. 

Так гарно nройшов і останній концерт у Брюсселі. 

Перед виїздом з Бельгії були ми у професора Му-
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;~икольогічного інституту д. Тірабассі. Мп слухn.лп у 

нього старовинні бельгійські композиції. Вони булп 

дуже цікаві, але в не доброму виконанні комnозитора 

Тірабассі. Він на прощання да1в мені д~·кілька тих 

композицій і взяв з мене слово, що при будучому пере

буванні в Бельгії я їх виконаю. Королев~ дуже хотіла 

нас бачити у себе. Ми дістали від неї листа, 1цо вона 

сподієтьсья бачити нас в себе в будучий приїзд. 

Імпресарія нового не передбачаєтьсья і в будучому 

один туман... А здорсв'я моє теж дуже й дуже погане. 

Починається те, що було в Берліні - серце майже 

зовсім припинює працю. Починається початок кінця, 

як І<ажуть наші залізничники, "перво'й дзвоноІ<" на 

той світ ... Щож, нехай буде, що повинно бути ... 

Голоси бельгійської пресп. 

"LE ХХе SIECLE", 2 березня 1921 року писала: 
''На радість музик український хор повернувся 

до Брюсселю. Він псвернувся, щоб співатп нам 

свої колядки, свої народні мелодіі Цей раз діти 

України псредяглиоя в свої національні одяги 

блискучих кольорів, мальовничої лінН й обули 

чоботи червоної шкіри. Ефект надзвичайний. 

Поза їхньою чудовою технікою, що зложена 

одночасно з простоти й досконалости, -- відчува

ється сила й краса мистецтва цих сnіваків, пізна

ється артистична й музична раса цих козаків, цих 

смирених дужих селян, чистих від усяких 

"шукань" і в~якого комедіянства, але співаючих 

душею й серцем мелодії своєї :к.раїни. Як я вже 

сказав, їхня техніка доходить до досконалості і 

це найбільше дивує в мистецтві такому нар(\дньо

му, позбавленсму претензій. Для цих с:1іваків 

труднощі не існують ні в найбільш різноманітних 

ритмах, ні в найніжніших та раптових нюансах. 

Скрізь, і в усім. ансамбль певний, рівнотонний і 

достойної чистого захоплення красоти. Я думаю, 
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що не перебільшу, НІ< скажу, що цей хор єдиний 

у світі! 

Провідник хору, n. КошІЩь, абсолютно зна

менитий. Не можна уявити собі більше певності, 

точності і виразності в дириrуванню музикальної 

фаланги''. 

"Journal De BruxPIIes", 2-го березня 1921 р.: 
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... Порівнювали українських хористів до спі · 
ва:к.ів нСікстіНСЬКОЇ КааJели"; Це ПОМИЛКа. Дійсна 

релігійна музика має в основі ясний спокій навіть 

в містичному заnалі або у надзвичайно патетич

них ндіес іре"- ''Страшний Суд'', -а музика на
родних пісень походить з найбільш різноманітних 

переживань. 

Веселість, дотепність, заnал, кохання вислов

люють тут себе у відповідних ритмах, і вибухають 

прямо з народньоі душі. І коли ця душа особли

во ще має музичний талант, як оця душа україн

ського народу, вона продукує такі шедеври, яхі 

співробітники майстра Кошиця виконують з та

ким артизмом. Це душа іхньої Батьківщини спі

ває своїми устами. Безумов'НО, що думка про 

страждання, які терпить ще ця люба Батьківщи

на, дає деяким їхнім пісням глибоку емоцію, на 

яку ентузіястична публіка відповідає виявом сво

єї симпатії''. 



ЯК ПРАЦЮВАВ КО~ПТЕТ ''ДЛЯ ІПІЛЬНУВАННЯ 

КОРПОРАТИВНОІ ЧЕСТИ У. Р. КАПЕЛІ". 

Приходько заснував ''Комітет для пильнування 

корпоративної чести" юшелян. Записую тепер сумний 

випадок, який характеризує моральний стан капел:ян. 

По якомусь концерті до мене підійшов якийсь 

добродій з аrентом тайної поліції й питає мене про 

хориста Бреня, я,кий не поїхав з нами до Бельгії, а ли

шився в Парижі. Я відповів їм, що цей хорист зали

шився в Парижі. Виявилось, що його шукають в такій 

справі: Ще під час на,шого першого приїзду до Бельгії 

п. Брень познайомився з однією замужньою жінкою. 

li чоловік мав ресторант. З часом вони дійшли до краю 
і п. Брень став їі коха,нком та почав тягнути з неї 

гроші. Відношення між ними продовжувалось навіть 

тоді, коли ми (rпо першім розвалі в Чехіl) приїхали 

тепер до Парижу. Ця мила парочка влаштувала своє 

листування на моє ім'я. Одного разу я дістав повідом

лення про ·замовлений лист. Я негайно взяв авто й 

поїхав за листом. Одержав листа, а на ньому написано: 

''Для Бреня".· Не знаю, чп довго продовжувалось би 
таке нахабство, але одного листа порвав, а Бреня ви

лаяв. Винвилось потім, що та дама украла всю касу 

свого чоловіка й невідомо куди втікла (хоч напевно 

Вре нь знав куди) . Все листування закоханих дісталось 
до рук чоловіка. Іх доросла дочка-дівчина, дізнавшись 

про той скандал, була остільки тим стурбована, що 

І\инулась з вікна й забилась ... Тепер поліція шукає 

І~апслянського Дон-Хуана. Для адміністрації Капелі 

Брень, про око, "залишився в Парижі", а на ділі, про 

що вона знала, Брень приїхав до Брюсселю. І тепер 

побачимо, як то наша ''громада" буде на цю подію 
реаrувати, бо ж вона реаrує на все, крім себе самих! 
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3 цій історії було найбільш огидним те, що Бр 
Турнові (Чехія) одержав листа від ображен 

віка його любої й відповів йому, що у всь< 

а його жінка, яка його "спокусила" ... 
Через деякий час я довідався, як ''громада" І 

ТІа на таку демонстрацію "колективної чести ~ 

!ЛИ" за кордоном: Вона минула це мовчанкою, н 

·о не було. Мало цього, ''громада" видала І 

на втечу до Парижу гроші. 

Таке дала нам повна демократія "безкровної 

>ціГ'. 

ПepiiDIJi рнд: О. Коwиць, Мупьмаи, ІJІJІJІ Захаров, 

Вич. Суховоm.ський. Друrий рнд: Задок, Т. Георrіn

ська (nоІІ'Їм Т. Коwиць), Заморив. Третій рнд: Іван 
Маснченко і П. Вінницький. Знимка з 1916 року. 

О. Иоwнць - дириrеит Київської Оnери 



ЗНОВУ ПАРИЖ 

20-го березня о 10-ій год. ми виїхали з Брюс~елю, 
а о 6-ій год. ввечері були вже в ПЗJрижі. Тут порядон 
J{онцертів був таний: з 21-го , ... , по 27 -го березня ду
ховна програма з нолядок і І{ антів. 27 -го березня пе
рейшли на мішану програму. Духовна програма при
падала на Страсний тиж,день; слухачів не було багато 

і успіх хоч був міцний, але не гучний. Та сьогодні 

людей на нонцерті було повно, а успіх аж до нрику 

слухачів. А я перемучений до безтям'я і настрою-нія

кого! 

А в Капелі панує "демократія". Прю<рість за при

крістю і керують тим ті самі: Троіцьний-Артем'єва, 

Кучерів -Чорна з Корецькою. Збо ну виходить та1с, 1110 

комусь треба Капелю розвалити. знищити. Що ж по

робиш, всім заnравляє комітет. Госnоди! До чого мені 

все те остогидло і як я те все ненавиджу! 

Вирішили викликати з Берліну Леонова й післали 

йому 600 франків, щоб виплатив борги, а він не їде. 

Побачимо, що то буде. 

Париж, 18 "вітНJІ 1921 р. 

Нарешті занінчили цикл 20-ти нонцертів 12-го 

Ішітня. За два рони ми проспівали 207 нонцертів. На 
nстаннШ концерт приїхав Леонів. Я зразу ж дав у 

програму "Баришполь". І тоді виявилось, що учителі 

n Берліні дуже полусували йому голос: пропав тембр, 
верхів немае, низи crriвac животом. Гірше нашого 

~вичайного тенора. Це називається - науна! Пропали 

1"ro~r~r гроші за науку, а наші за переїзд. 

В цьому ж місяці відбулась чергова nрикрість в 

хсрі, але вже більш поважного харантеру. Як видко 

у Троїцького пряма мета - розвалити хор. Щоб не 

nідкрити свою мету, Троїцький робив занолоти в хорі 
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чужими руками, намовляючи до того різних осіб. По

чалось з того, що в увесь час співанок у Брюсселі, 

Артем'єва, Чорна і Вроунс вишивали собі. Робилось 

це демонстративно. Я тільІ\И дивився й мовчав, чекаючи 

І\інця. Артем'єва дійшла до того, що nри розучуванні 

нових творів не тільки не давала звуку, а навіть слів 

не говорила. На заувагу моєї помішниці П.І. Шуровсь

І\ОЇ вона відповідала : "А Вам цього не досить? - А 

мені - досить! .. '' На концертах ця вся "1юмпанія" 

вела прямий саботаж : давала півзву.ка, а то й зовсім 
не співала. При співові на руку не дивились, плутали, 

умисне детонували. Один раз Корец~ка та:к заспівала 

вступ в ''Коля,дках'' Лисенка, що ледви не збила всіх, 

а в "Скрипці" наробили такого, що ледви не зупинився 

ввесь хор. До цього саботажу nристав у басах Чехівсь

І\ИЙ, Городиський в тенорах. Робилось щось неможливе. 

А комітет, який повинен був уважати на відношення 

хористів до праці - ухсм не вів. На пробі хору 27 -го 
І{вітня я поставив вимогу Артем'євій, щоб вона ''почала 

вже співати". З цього крім суперечки нічого не вий

шло. Я повинен був залишити пробу й вийти з залі. 

Комітет прийшов до мене залагоджувати справу й 

рішив на перший раз покарати співачку денним утри

манням. Я ~згодився. 

Комітет, нікому нічого не кажучи, розnоряджається 

грішми по своєму й не на користь справі. Кожний 

починає робити по своєму. Співачка Чабаненко виїхала 

і з Гі платні не затримали, позичених нею на костюм, 

3.000 польських марок. Це викликало конфлікт, що 

скінчився спільним засіданням Ради й комітету. Вирі

шили ці гроші стягнути з Костецького який їх видавав. 

З тих різних подій було видно, до чого довело 

продовження Стеценко-Приходьківщини: "діло :sгнило 

на корні", всі розбештались так, що ніяких авторитетів 

для них не існує, ніяка дисципліна немислима ... 
Значить і діло не може йти далі. 
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В душі своїй я твердо вирішив при повторенні 

чогось подібного, не псувати собі даремно здоров'я, а 

Ісинути все до чортової. матері! Коли люди не шанують 

самі семе і своєї справи, з якої їдять хліб, коли про 

ніякі ідеї й вартісні справи і мови не може бути, то 

чого я повинен терпіти від них за свое добро та rце й 

залепашувати своє життя? 

Сьогодні вибір нового комітету. Безу::\-ювно пройде 

Троїцький, який у Варшаві називав цих баранів на

волочччю й отарою. А коли так - це буде початок 

Ісінця. Воно до цього йде, та й давно вже пора. Жаль 

тільки, що все це станеться в Берліні, де й без цього 

повітря ще не ''прочистилось" від Капелі. 

13-~го квітНІя закінчились концерти в "Шампс-Елізе'' 

й почавСІя мертвий сезон. Велись переговори з Англією 

й Італією і кінчились нічим. Стало ясно, що треба 

їхати в Німеччину. Три тижні сиділи даремно й nрої

дали запасовий Фонд. Тучапського ніяк не можна було 

випхати до Німеччини для улаштувnння концертів. 

На решті комітет його випхнув. Він виїхав до Кельну 

й призначив концерт на 24 квітня, але ми не дістали 

німецької візи й виїхати не змогли. Тоді новий І<омітет: 

Троіцькпй, Кучерів і Городиський nішли до дирекції 

Трокадеро й nродали їй два концерти ( 27 і ЗО квітня) 

за 6.000 франків. Для Трокадеро ця ціна була смішною, 
але це спричинилось до значного заколоту. Кучерів 

(нахабний і хитрий "одесит", але дурнувата людина) 

уявив себе великим імпресарієм і на зборах почав ''на

nсдити критику" на Тучапського ... 

Новий комітет почав улаштовувати різні халтурні 

виступи, які не були б до лиця Капелі. На моє ща·стя 

ці заходи здійснились. КомітетчиІ<И дійшли до того, що 

самі почали ходити до Шурмана і вести з ним якісь 

розмови про працю ... Нарешті вийшло так, як і повинно 
було бути: проїли фонд, на влаштування дальших 

концертів грошей нема, на переїзд до Німеччини кон-
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фіскували утримання вЩсутніх Тучапського, Л. Соро

чинського (його післали в Польщу за співаками) й 

Педи, і це все самочинно. 

Забув ще записати, що комітет із ініціятиви Троіць

ного вніс предложения, а загальні збори затвердили, 

таку мудру nостанову: кожний хорист може виходити 

з хору, коли захоче і тоді забрати частину своіх грошей 
з фонду. Така мудра постанова для Троїцького мала 

свою ціль, але кущи дивився загал, якого існування 

було цим поставлене під за'грозу, я прямо не можу 

зрозуміти! Зразу ж по цьому почалась втеча з хору. 

Тоді вийшла з хо.ру Бортко, за нею Чабаненко, а по

дають про це заяву Ручко й Довгань. Тікають хто куди 

може. Ці останні в заsrві навіть не вживають слова 

'~Капеля". 

Трапився ще тоді й такий вШІадок. Перед Вели

коднем до мене звернулись деякі співаки, щоб на пер

ший день проспівати Великодню Утреню, бо, мовляв, 

вже й не тямлять, коли були в церкві. Я згодився і 

сказав, щоб підібрали церковний хор з тих, хто зго

диться співати. Почались, як звичайно, збори, дискусії ... 
Деякі "патріоти", напр. Шандровський, запротестува

ли, що в російській церкві вони молитись не будуть 

і не можуть. (Шандровський пізніше пішов на працю 

в Російську церкву та співав в російських хорах). Але 

все якось пополам з гріхом влаштувалось, погодились 

співати окрім "патріотів" Шандровського, Литвина і др. 

Мої товариші по Київській Академії Леонович і 

Базилевич, що були дяками російської церкви, з ве

ликими труднощами виговорили нам в російській цер

кві долішнє nриміщення, знайшли грецького митро

полита, біженецького священика (українофіла моска

ля), додати до них "всеблуднішого" дякона Кореу

новеького і Служба була готова. Співали ми чудово і 

то так, що всі з верхньої церкви перейшли в долішню. 

Різні старорежимні щурі, знаючи, що Служба йде з 
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українською вимовою, не почували себе добре ... Іх 

впускали в церкву по білетах, а нас вони розпитували, 

чи ми не з хору Кошицп. По відпра,ві ·ми мали розговїни 

з митрополитом. Все, здається, було добре, але на 

другий день на хоровій прсбі Брень підняв голос: ''Чого 

це опитуtВали, чи ми "з хору Кошиця", а не з "Укра

їнського Національного Хору?" Це було так безглуздо, 

1цо навіть капел:яни, які звикли до всяких несподіванок 

і вправ такого роду, сміялись. Гостро-цікаве в тому 

було те, що це був той самий Брень, який так старанно 

дбав про добре ім'я У.Н. Хору в Бельгії ... 

За те, що Службу ми співали по українському і 

не поминали російського патріярха, влетіло добре моїм 

приятелям Леоновичу і Базилевичу від "Пріходскаво 

савєта". Та здається, що те сталось з звязку з іншими 

причинами, щоб примусити Леоновича залишити свою 

працю в російській церкві. 

Концерти в Трокадеро пройшли з надзвичайним 

успіхом, особливо другий. Та й тут стався клоnіт. Я 

жив коло Айфелевої башти на бульварі "Мат-Піке", 

коло мосту. На другому боці, за мостом - Трокадеро. 

Пішки всього півгодини. Я тоді був такий малосилий 

і перемучений, що пройти таку делечінь пішки, не мав 

змоги. Чогось не взяв авта, а, щоб було швидше, поїхав 

підземкою. Як на лихо, на якійсь станції потяг затри

мано на півгодини, і я спізнився на концерт на чверть 

години. Взагалі зі мною нічого подібного в роботі 

ніколи не траплялось, і за шість років, як оце пишу, 

я не пропустив і не спізнився ні на жо~ну пробу, не 

то що на концерт, а тут -- на тобі! Тоді, як мене 

чекали, Троїцький з Кучеравим бігали між співаками 

й аrітували: "Вот, каrда ми устраїваєм канцерт, он на

рошно апаздиваєт, чтоби сарва ть єва!" 

Підлості й дУРноті людській, звичайно, немає кінця 
й краю, але такі нісенітниці говорити можна тільки 

із затаєною метою, щоб підне._сти для своїх потреб між 
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хористами наnруження. Коли б швидче кінець оцим 

:мукам, Господи! 

Коли доглядач за валізами Капелі Курчинський 

забирає рішучm':'r голос в справах хору, то тоді йти 

вже немає куди. Чехів~ьІtИЙ, як уроджений провокатор, 

міняє "віхи" щодня : то на одному, то на другому боці, 
лазить, щось перешlптує, за щось агітує, всім і всюди 

говорить неправду, за щось вибачаєтьоя, на щось зі 

злістю наскакує... За ним і його сестра Зіна - жінка 

нчемоданного r'енерала" Курчинського. А там і другі, 

особливо родичі Стеценка. Твориться щось погане до 

нудоти, що й сказати не можна. Але одне ясне- справа 

йде до краю. 

Жаль було залишати Париж, особливо коли знаєш, 

що мояtе бачиш його в останнє і що справі кінець. 

2-го травня виїхали до Німеччини. (Заnисане 4-го трав

ня 1921 р. в Кельні). 
Вже значно пізніше, люди, які не знали про вну

трішнє життя в КаІІІелі, ставились до неї надзвичайно 

добре. Про це свідчить хоч таке: "На засі~анні фран

цузької Палати Депутатів 7-го грутдня 1928 р. розгля
далось nитання про субсидію театрам "Камеді Франсе" 

і "Опера Комік". Депутат Саллєс, говорячи про занепад 

мистецтва в теаЧJах, які дістають субсидію, поклика

ється на інтерв'ю Ігоря Стравивського (в ''Журнал де 

Женев"), який сказав, rцо є тільки дві музикальні нації 

на світі - це італійці і слов'яни. Про :музикальність 

італіІйців писав ще А. Мюссе, а що торкається слов'ян, 

то треба було послухати в Опері (''Опера Комік") Ук

раінський Хор, що це не підлягало сумніву". 
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НІМЕЧЧИНА 

.Як заникала Українська Республі!канська Капе.іІ.И 

(Записане в Гурен ауф Рюrен) 4 серпня 1921 року. 

Не знаю, чи зможу все записати ... На душі та1с 

гпдко, що хочеться вмерти, щоб не бачити людей. Ста

лось в::е так, яtс я передбачав. 

В Кельні ми мали один концерт в залі "Бюрrер

Гсзельшафт" 3-го травня. Акустика була чудова, слу

хачі-німці чулі ІЇ музикальні. Сnі'Вали добре й успіх 

був чудовий. Привели до мене одного сліпого музику. 

Він з х.вилювання~r мені сказав: "Я нарешті найшов те, 

чого шукав усе життя". Славний наш стівак Модест 

1\fенцінський (співає тут в опері) сидів в першім ряді 

і ввесь час плакав. Рецензії були чудові і ще більше 

гнітила думка, що хор розвалюється. Хто і для чого це 

рсбить? Людській дурноті й жорстокості немає краю! 

10-го травня співали в Дюйзбурзі. Успіх був вели

І\ИЙ. Хай про це оповідає Ісритика: 

"Duisburger ВеіІаgе", 10 травня 1921 р. 
"Вчора ввечері проф. Кошиць з своїм хором 

в національних одягах лотрактував нас музичним 

мистецтвом найбільш зрілого гатунку. Мушу тут 

публічно признатись, що я ще досі не чув такого 
просто незвичайного матеріялу на всіх голосових 

позиціях. Чисті, як дзвін, переможні еопрани; 

глибочезні, повні та ч}'!дозвучні баси; повногрудий, 

вирівняний середній матеріял. Ціле тю<е пишне з 

своєю променистою різнобарвністю та гармонією, 

rцо я ще .міг би довго слухати тих, напричуд точних, 

таких чаруючих звуків. То от буяє воно та шумить, 

ЯІ< могутній орган, то як гра жарті·вливого rнома, 

то як найща,сливіший ек·стаз, то як найінтимніше, 

найбільш благальне прохання. 

69 



Проф. Кошиць тримає свш хор в руках; він 

слухає його, виконує його найменший рух. Атаки 

- чистесенькі, фортіссімо виступає з найбільшою 

величчю, але так само чисто й гарно звучить і в 

піяніссімо. Обговорення всіх пісень хору завело б 

нас далеко. Кожна з них бу ла шедервом - дійсною 

артистич~-:ою насолодою. Мені особливо сподоба

лася пісня "св. Варвари" та про ''Почаєвську Божу 

Матір". Остання дала наго(Цу виступити баритонові 

nідкупаючої повноти та чИ'стоти звука. (Никон 

Кузьмин). Все зростаючі, повні захоплення оплес

ки обдаровували артистів ... " 

В цьому ж Дюйздурі почались клопоти і як завжди 

з проф. Тучапського. Хоч треба сказати, що з 186.000 
франків загального прибутку за цей сезон, коли прой
шла б наша пропозиція щодо розподілу грошей, можна 

було б, одержуючи 20 фр. денно, забезпечити хор до 

травня, і ще лишилось би в касі 42.000 франків опера
тивного каnіталу. Але Троїцький і Ко повели справу 

так, що гроші розкрались і на оперативний капітал 

лишилось тільки 12.000 франків, а на зворотній 15.000 
франків. 

Сидячи без роботи в Парижі перше всього "з'їли" 

оперативний капітал. А ~коли кельнські й дюйзбурськ.і 

концерти не виправдали надій, бо якраз в той час по

чалась там французька окупація, тоді прийшла черга 

і до зворотнього капіталу. 

Шшли невпинні Загальні збори, а на них: професор 

нз'ів" оперативний капітал, бо ж не замовив в Німеч

чині концертів. Наступала катастрофа, бо в касі всього 

тільки 15.000 зворотнього і т.д. Забували, видно, ко

мітетчики, з якою вони кишенею виї~или з ПольІЦі, 

-тоді катастрофи не було! .. 
Думка, яку уводив Троїцький, була приблизно та

ка: "Концерти в Німеччині дали недобір (до цього часу 

було тільки три концерти), в касі хору залишилось 
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всього 15,000. Уникнути катастрофу можна тоді, коли 
запровадиться в хорі "Товариство", бо Держава -
фікція, а фікція не може розпоряджатись справами 
хору. · «!tJY: 

З останнім можна бу ло погодитись. Держава щодо 

хору була давно "фікція", але щоб 15.000 фр. творили 
••катастрофу" і ··товариство" могло спинити французь

ку окуtпацію і тим поліпшити збори з концертів, це бу ла 

явна дурниця. Троїцькому хотілось "панувати" в хорі 

й розпоряджатись грішми по своєму. Але ж, Держава 

нас ще не розв'язала і в~я вr,ІJJІІов~дальність за виступи 

Троїцького nадала на "Раду І<апелі", а властиво на 

мене. Тоді я запропонував їм таке: Піти легальним 

шляхом, для чого треба увійти в зв'язок з Урядом, 

щоб Капелю, як державну установу, розв'язали і зняли 

з мене відnовідальність, а потім вже можна було б 

запровадити й товариство. Не тут то було! 

Як видно їм треба було поспішати, ловити гарячий 

момент. Пропозиція моя не мала успіху й образи на 

Раду каnелі сипались, я·к із мішка. Троїцький і Кучері13 

прямо з посторонків вискакували! Я мовчав, бо бачив 

кінець. Бажаючи: дотягнути до кінця замовлені тут 

концерти, я заJпропонував ДО'дати в Ращу двох представ

ників від хору з правом рішаючого голосу, хоч ясно 

бачив, куди вони потягнуть і чого нароблять, але треба 

було доспівати концерти. 

Артем'єва внесла "веселеньку" пропозицію - на

ложити на Тучаnського кару на 1.000 франків. Це 

було 5-го квітня, а 6-го на Заrальних зборах комітет 

сам запропонував розібрати з каси гроші по кишенях, 

хоч ніхто з хористів про це й не загикався. Сказане 

було передостаннє слово. А останнє слово було Троїць

кого: З приводу покарання попереднім комітетом Ар

тем'євої (ка;ра була валожена в Парижі і до цього часу 

не виконана) Троїцький створив "Суд Присяжних", 
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в якому сам виступає адвокатом Артем'євої (Це в дер

жавній установі!) Почався "розбор діла". "Состава 

mреступленія" не знайшли і вирішили або зменши"І"и: їй 

кару на 2 франки, або справу припинити. Варте увагп 
було те, що цю пропозицію вніс ніхто інший, ЯІ{ зна

менитий потім Кириченко. Це другий тенор, невдалий 

~tуж, мовчазний ''угодник", абс(Ілютне ніщо, що пари з 

уст не випускало два з половиною рокп. Вніс цю про

позицію ясно й певно, ІЦО була вже виготовлена ра

ніше. Виходило так, що загал уже навіть без това

риства виріщус справи дисципліни, не запитує навіть 

дириrента, який накладас нари. Я сидів і чекав... Нас

тупив критичний момент і останній. Я не вірив своїм 

очам і вухам, щоб всі до того очамріли, бо, знлвшп 

цю кару, порушується те, на чому єдино будується 

співоча праця - дисципліну. І загал зняв ка ру. Тоді 

я взяв остr~ннє слово і сказав, що гчри такому погля1і 

на справу та ії ведення, що ви·явив загал о·станньою 

постановою, немає змоги працювати і я далі працювати 

не можу, а по закінченні замовленого на 12-го травlПІ 

Іюнцерту, оголошую Українську Республі·канську Ка

пелю розв'язаною. 

Збори провадились далі без Ради капелі, концерти 

якось дотягли, хоч були хвилини, коли посеред ви·ко

нання треба було нинути все. 

Тепер на сцену виступили нові чинники: Чехівсь

КИІЙ, його зять-доглядач за валізами Капелі Курчинсь

кий і скарбник Литвин, родич Стеценка. Без мене на 

зборах рішено: ''Капелю розпустити я не маю права. 

Річей державних ніхто здавати не повинен. Фондові 

гроші членів Ради "арештувати" і їхати до Берліну 

добиватись свого". (Чого са·ме?) 

Дійсно, річей не здали, фонд встигли "арепrrувати" 

тільки Туча;пському, а до Берліну післали Троїцького, 

який повинен був відтіля їхати до Уряду в Польщу. 

Так отже, не Капеля, державна установа з вільнонай-
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маними урядовцями, розпущена її шсфс:~r, а урлдоr::г~і 

звільнили шефа... Цінаво ! 
Далі почався саботаж скарбника (Литвин) і гос

псдаря ( Курчинський). Ні той, ні другий не хотіли 

:1;:-r:авати державного майна. Державні ж гроші, приз

начені на збереження майна по постанові Комітету вже 

раніше були розібрані хористами. Коли ж по наІ<азу 

Берлінського посольства господар повинен був здати 

иайно, він здав тільки те, що давно було ш1 сховuі в 

Берліні (строї), а забрати від хористів строї відмо

вився. А державне майно, що було в Празькім лом

барді, як довідались, він здав на ощне поквитуваннл з 

приватними валізами, а квиток передав давно звіль

неному з Капелі Кизимі. їхати тепер за цим майном, 

або дістати на нього квиток відмовився. Прийшлось 

післати в Чехію П. І. Щуренську і І<ур'єра Якимчука 

шукати Кизиму, а в нього квиток. А там був увесь 

капеллиський архив! Виходило щось нагле, безглузде 

ІЇ дике. 

Нарешті все скінчилось самим кольоритним спосо

бом - експропріяцією. 

Повернувся з Варшави Л. Сорочинський, якого по

силали набирати співаків замість тих, які лишили хор. 

Він вернувся й здав (на пропозицію Тучапського) мені 

решту від поїздІПІ грошей: 2.390 франків і 2.0а0 нім. 

:марок. Половина цих грошей рахувались державними 

(з минулих асигнсвок), а половину дав хор. Тепер і 

ці гроші треба було поділити пополам, бо в І·шсі капелі 

не бу ло ні копійки на переїзд до Праги і на збереження 

державного майна в Берліні, бо ЯІ< я згадував, Комітет 

всі гроші роздав хористам на руки. 

Коли Сорочинський здавав с.травоздання комісії - з 
Тучапського, скарбника Литвина і реві1зійноі комісії 

від хору Чандарова й Костецького, з доручення хористів 

прийшов Чехівський і з:--олосив протснсію на всі гроші, 

які зостались у Сорочинського, мотивуючи те тим, що 

.... ) 
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Держава їм ''винна". Випадково тут був і я, хоч участи 

в комісії не брав. Комісія по умові давала половину 

грошей .. Тоді Чехівський вибіг і привів усю компанію, 

яка видно вже чекала на дворі: Троїцький, Городись

кий, Кучерів, Ручко, Ол. Трухлий, Петренко, Шандров

ськи:й, .АІртем'єва, Чорна, Довгань, Чехівська Зіна і 

Курчинський. Всі прийшли. Всі були ''заосмотрені в 

добре палічча". Почались "підготовчі" розмови на тему, 

що решта державних грошей належить ім, бо держава 

у них в боргу. Троїцький, помахуючи переді мною 

палицею за:ивив, що гроші вони заберуть, а коли ми не 

дамо, то він покличе поліцію, щоб нас арештувати, і 

тоді видно буде, хто правний, а хто винуватий. 

Цікаву ралю заграв Тучапсьький. По уставу Ка

пелі я не маю відношення до матеріяльних справ -
це справа Туча:пського й комісії з представників хору, 

що було затверджено міністром у Варшаві. Тепер в 

І<омісію мене запросив Тучапський приватно, як свідка. 

Коли ж справа прийняла та~кий зворіт і Троїцький зби

рався битись, Тучапський з невинним виглядом питає 

мене: "Як скажеш, чи віддати ім гроші?" Виглядало 

немов би то я був головною особою в тій спра:аі. Я від

повів, що проти такого арrументу, як паліччя, всі інші 

арrументи відпадають і вийшов. Не буду ж кликати 

поліцію! 

Потім виявилось, що коли бунтарі забрали гроші, 

вони виголосили промову з подякою Тучапському, мов

ляв, "з вами служити можна, ви чоловік гарний" і т.д., 

а він стискав їм руки й дякував за службу в хорі. 

Такий був блискучий кінець Української Респуб

ліканської Капелі! І це зорбили украінці! А проводи

рами були "фаховци": Троїцький, Городиський, що 

слова не знав по українському та правдивий "одесит" 

Кучерів. Це люди, які на хор і українську пісню диви

лись, як на засіб до спекуляції. А наші патріоти -
"головЗІми накладено", або йшли як барани, або допо-
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магали тим, які сві:домо валили націопальну справу. 

Типова революційна анархія! 

Показовим було те, що на зборах, коли вже бу ло 

ві'домим, що справа ведеться до розвалу - хто закликав 

до єдності і збереження хору, хто закликав до nатріо

тизму наших "nатріотів"? Полька Каленська! 

Тиnове й те, що на цих зборах були читані мої 

особисті листи, перлюстровані господарем Курчинсь

ким (зятем Чехівського) і мій вира·з "розжирівші скоти" 

був їм головни-м тезисом для аrітації nроти мене. 

Своєрідна була й така подія. При Капелі по ініді.я

тиві жінок створився жіночий гурток для збирання в 

в перервах концертів пожертв на У~країнський Черво

ний Хрест. Це, здається, був єдиний прибуток, який міг 

мати Український Ч. Х. По розвалі Капелі зібралась 

компаніtя: сестра Стеценка-Литвинша, сестра Чехівсь

кого-Курчинська, приятелька Троїцького-Артем'єва, 

Корецька, Чорна і Каленська і вирішили касу цього 

гуртка роздати своїй групі. При цьому Чехівська і Ар

тем'єва взяли гроші на сестер, що залишились в Києві ... 
А тЗІкі осібияки як Бучовський одержали 75 фр., а Лео
нів, якого на кошт Капелі викупили з боргів в Берліні 

і який проспівав всього три концерти, дістав 150 фр. 
Цікаво, що Леонlв ще перед тим позичив у мене і в 

П. І. Щуравської грошей і на другий день перестав з 

нами вітатись... Характерне й те, що із загарбаних 

грошей нічого не післали тим товаришам, які по розвалі 

хору пішли на фізичну працю в Кельні - Аполонов 

і Левченко. 

Цікаво, що всю цю компанію Троїцький тягне до 

Берліну. Чому, чи не сподіється ''Легалі'заціі" у Стоць

кого? 

На тих же зборах вирішили продовжувати працю 

без мене й показати по їх виразу - "Капелу Кошиц..'!

-без Кошиця". Щож, думав я собі, репертуар мають, 

мають мої нюанси, державні ноти (музику) і строї ... 



.:\ЮЖна денкий час nоказувати. ПочаJІИСЬ проби і ви

бори дириrента. Пробувались Троїцький, Миколайчук, 

Литвин, Чехівський, Кириченко і Миронюк. Спершу і 

перше всього висміяли мої рухи в імітації ТроїцьІ<ого. 

Нарешті дириrентом вибрали Кириченка. Пішли пог.

робувати себе у "Вінтерrарден" і в "Корсо" (каб~.рс) 

"на користь вітчини", як писали потім у своіх заявах 

Сrоцькому, -- і провалились з головою. Це був логічний 

висновок з тези: "ми, ми, ми,... і більш ніхто". 

З попереднього видно, що насіння, засіяне ще Сте

цснІшм і ПриходьІ<ом, зійшло й розцвіло пиш·ним кві

том, дало овочі, хоч і не на тому грунті, на якому вони 

сіяли: не в Національному Києвсьькому Хорі, який 

так раптово зійшов зі сцени разом з своїм батьком При

ходьком, а на тому грунті, який вони засмічували і 

труїли. Щож! Таке 3ілля вродиться й там, де його не 

сіяно. Уявляю собі, як плещуть тепер в долоні ужго

родці з Приходьком і що буде розводити в Украіні 

Петро Стеценко, який думає там їхати! 

Цікава також поведінка, про що з болем згадую, 

за всю подорож моїх прпятелів Трухлих. Вони виявля

ли себе постійно зрадниІ<а:\fи й дезертирами. В Кам'янці 

вступив до хору Іван, ІЇо·го нібито привіз Сергій, за

хопивши чомусь з собою недаростка ( 6 стіп вишини) 
Сашка. Коли я запропонуnав Сергієві вписатись до 

хору, він відмовився тему, що Сашко йде до війсьІ<а. а 

він теж, щоб доглядати це немовлятко. Бажаючи мати 

добрі голоси, я вирішив ціною Сашка придбати Сергія 

і запропонував ім вступити до хору всім разом. Це була 

їх тактика і безголосий Сашко попав в хор ''фуксом". 

Коли в Кам'янці передбачався большеницький перево

рот, Трухлі завчасу втекли з Капелі, нібито для охо

рони державної скарбниці, яку вивезли до Станіславо

ва. В Станіславові, коли Приходько зміняв посаду ад

міністратора на "передового" по фінансових і концерто

вих справах, Сергій Трухлий взявся за адміністраторе-
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тво, обіцяючи покласти ''цю .шпану" (хор) на "дві ло
патки". Коли ж побачив, що це не так легко, нагло 

"заслаб" і хворів аж _три місяці, до Турнова, де його 

так притисли до стіни, що він зрікся ацміністрато.р·~тва. 

Не перемігши "шпани", він, чистої води демагог, зро

зумів, що краще бути проводирем тієї шпани і у Відні 

підіймає історію проти Тучапсьького. Там же проситься 

у мене в УІtраїну, л його не пускаю, він підіймає в 

хорі ворохобню і похід проти мене і бажає, розналивши 

хор, леrально опинитись в УІ{раіні. Це йому не пове

лось. Тоді він у ШвайцарН переходить на бік При

ходька. Коли в Парижі приходькінська громада пішла 

проти Приходька, він знову роздуває бурю проти нього, 

лишивши його як останній зрадник. А коли прийшлось 

·підписувати протест громади проти ПриходьКrа, він 

знову залишає громаду й ви:хо~ить з неї ''по хворости". 

Завжди кричав проти большевиків, а коли я його пу

стив з хору, поїхав до них, і служить у них... (Потім 

і іх зрадив та став "невозвращенцем". Я зустрічав його 

в Парижі 1929 р., коли пр1йздив з Америки). 
А Іван - типовий мовчун, "моя хата з краю". 

Завжди тримав "невтралитет" у всіх справах, також і 

щодо мене, а тихцем передавав хористам все, що діяло

ся в Римі капелі, а там Сергій по своїй потребі все 
перекручував. Нарешті виморочив від Ради калелі 

5.000 чеських корон, даючи тоді слово продовжувати 
працю скарбника, утік до ужгородців... Шостистопоне 

"немовлятко" Сашко, пробувши в хорі два й пів роки 

дармоїдом, прихо.цив у Берліні з Троїцьким з палицею 

докінчувати Капелю. Таких то я мав "старих" друзів! 

Герен ауф Рюr'ен, НімРЧЧІІІІа 

14-го червня 1921 р. 
Тепер сиджу на літинську "Вільгельмсгоф" в Ге

ре-ні, куди мене завіз Туt.:-апський. З моря дмуть холод

ні вітри, червень як листопад і я, необачно викупався 

в морі й дуже перестудив~·я. Уже тижнів зо два маю 
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гарячку зранку і ввечері, ночами мучить пропасниця 

й тяжкий кашель. Боюсь, щоб не було чогось гіршого. 

Щож, так і буде. 

Я бачу, що щастя відвернулось від мене. На про

тязі майже трьох років перемагав таке, що можна бу ло 

перемогти тільки при Божій допомозі, а тепер най

шла пора біди, яка одна ніколи не приходить, а тягне 

за собою безліч других. Але дяка Богові за в~е, що 

було. Послужив своему народові, як умів, а тепер 

пора розплати, бо розплата буває за все - і за добре 

й за лихе. Будучини немає і не видно ... Може кінець. 

Д-р О. Коwиц• і ~-р П. МІЩенко 

на "Днрнrентс•ко-а•нтеш.с:ІUІх иурсах" УНО. 
а піті 1942 р., Вінніnеr, Ман., 



знову· ПРО КАПЕЛЮ 

Післав справоздання до Уря~ду, а відповіді немає, 

бо нема ні Украіни, ні того Уряду, який нас вислав та 

кинув, як у море. Надії, що посол ВасилЬіка дасть гро

шей на продовження праці, теж немає. А як і органі

зушu, то нічого не вийде, бо немає в світі нації, яка 

бу ла б так не дисцШІлінована й без самоповаги, як ми, 

ук.раінці. У що оберну ли нас сотки років неволі й без

державності! В той час, коли приходилось брати Ев

ропу буквально 11На абордаж" і примусити її схили

тись перед нашою піснею - куди йшли мої сили? 

йшли вони не на працю, а на боротьбу ганебну, огид

ну, підлу й дріб'язкову з інтригами, провокацією, зра

дою й низістю вікчемних і підлих лю~ців, яких я ви

тяг з багна і яких годував на своіх плечах! У являю ж 

собі, яка була б мені подяка, коли б я вернувся в Ук

раїну! ... 
Негідні, звільнені капеляни, та п.п. Приходьки 

з Стеценками утворили б мені добрий тріюмф, а реш

та українІ.~ів піддали б жару. Бо де ж таки! Така бу

ла б нагода обплювати й опаскущити свого! 

Що я маю за свою працю?! Працю, на якій втра

тив все свое з'доров'я. Слави багато, але від чужих 

людей, а від своїх одна підлість, доноси й лайка ... 
Матері'яльно? Як був жебраком, таким і зостався. 

До того ж ще свої ж 11Вернигорці" (видавництво) се

ред біле го дня ограбували: забрали мої твори - не 

в~ртають, не видають і не платять. В Капелі за ха

зяйнування ПриходЬіка діставав меншу платню від ку

р'єра: кур'єр Бахиянин діставав на добу 75 франків, 

Приходько- 75 фр. і 1000 франків місячно, переклад
чиця Ватичка (родичка Приходька) - 75 фр. і місячно 

750 франків, а головний дириrент, на шиї якого сиділи 
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ті ж Приходьки і др. - тільІ<И 50 фр. на дсбу, а платня 
гривнями. Тепер ось маю однісенький костюм і на рік 

життя в Чехії ... А далі? 
А Прихо;дЬІко, не одержуючи, по його словах, ні 

платні, ні добових за всі 9 місяців, коли ще в Капелі 
були гроші, не маючи власних маєтків, ні видань, нj 

навіть канцелярських заслуг перед своїм народом, бу

дучи взагалі нікчемною істотою - виписав в Берлін 

всю свою родину і вже другий рік живе в Ужгороді па

ном, допомагає своїй групі грішми, та й до того ще й в 

лицедійство бавиться, виступаючи в театрі під назвою 

"Олекса Подолянин". На які кошти все те робиться? 

Виникає питання, чи немає там чого, що належить Ка

пелі і її касі? ! Хто дасть на це відповідь? Дуже до5ре 
схарактеризував його Видибіда: "Цей чоловік на хаті 

ха ту строїть'' ... 

18-го серпня 1921 року. 

Пишу ма:йже через два місяці. Поправляючись в 

Герені, майже втратив з~оров'я. Перестуда з недобрим 

серцем, що обтяжене ще любов'ю І<апелян, могла мене 

завести туди, де Макар телят не ганяв. Довелось ви

їхати в санаторію Лазаруса в Грюневальд. Там сидів 

майже місяць (з 12. VП по 3. VIII), нічого не здобув івер· 
нувся таким, як поїхав. Тільки й того, що витрусив 

з кишені 4,000 нім. марок. Хоч це перебування було 

корисне тим, що дало можливість закінчити "Веснян

ки" для мішаного хору. 

Перебуваючи в БерЛ'інській санаторії, прийшлось 
бути свідком, в яке положення попали щирі до мене 

співаки. Всі бідували якнайгірше й чекали разом зі 

мною еспансЬІкого імпресарія Шрамля, який повинен 

приїхати до Берліну та підписати контракт на Еспанію. 

З цим контрактом в:нїrшла така історія. В цей час 

група Троїцького співала в Мюнхені, в кабаре. Імпре

сарій їхав до Берліну через Мюнхен. Там він побачив 

~фіrпу Українського Хору й пішов побачити мене й Ту-
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чапського, який з ним був у зв'язку. Натомість вийшов 

Троїц~>кий і сказав йому, що це той самий хор, який 

був в Еспанії, але що ~ін працює без мене, бо я відмо

вився від праці і що тепер сиджу без хору і мати його 

не можу. Через це, приїхавши до Берліну, імпресарій 

говорив з Тучапським звисока і збавляв ціну. Тучал

ський тримався свого й той поїхав до ТроїцЬІкого й під

писав контракт удвоє дешевше. За три тижні листу

вання .й переговорів з цим типом, Тучапський по своєму 

звичаю, ні слова не писав Шурманові, сподіючись, що 

обіцянка Кляузевса (члена ''Орфеону" в Варце.аоні) 

є законом для Шрамля. Таке необережне відношення 

до справи стало причиною до повторення Дюйзбург

ської історії - контракт у нас викрали з під носа. Ко

ли ж Тучапський .знову звернувся до Шурмана, цей від 

повів, що справу треба починати наново, бо термін про

пущений і він стратив залі в Італії через мовчанку Ту

чапського ... 

Сьогодні 20~о серпня і хор повинен би був розу

чувати репертуар, а у нас не rілЬІКи немає контракту 

й хору, а навіть відповіді від Шурмана. А співаки, які 
чекають контракту в Берліні і не пішли з 'Dроіцьким, 

прожились і повинні йти до російського хору Ратова. 

Тож, коли б навіть від Шурмана була позитивна від

повідь, у нас нікого не бУ'де. 

Цікаву рол~ почав грати Стоцький. Не знаю, чи по 

його власній, чи по чиіой ініціятиві, в перших днях лип
ня він написав мені листа, а копію вислав групі Троїць

кого, з патріотичним за'Кликом до примирення. Цей 

лист був зразком гипокризії, нахабства з дода~ком не

правди. В ньому були заклик до праці, про тяжкі часи, 

про користь вітчині, про геніяльне дирИГування, про 

невтомну працю і т. д. від початку до кінця. І це все 

по тому всьому, що сталось, аж до експропрі·яціі дер

жавних грошей, про що я вже писав! Це й по тому, 
:коли автор того листа "вичитував мені", що все, мов-
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ляв, ":мститься" на мені за моє "відношення до свідо

мого елементу", до приходьківдів і т. д. Це й після 

того, коли ·на моє прохання він відмовивс-я вnлинути на 

''троіцькистів", а за нашою сnиною вів з ними якісь 

переговори, а Тучапському обмовивс.я, що вони "про

довжують державну працю Каnелі". Це тоді, коли Дюс

сельдорфсЬІке кабаре "Аполло" серед своіх атракціонів 

реклямує ''Гросс аттракціон! Українітер хорус" 

під орущою професора Кириченка. 

Гарна державна праця: звести світову роботу Ка

пелі з високої естради на атrра'Кціон, "заІЩЦєнія с дє

вочкамі". Дійсно ''державна робота", зовсім в стилі 

деm<их наших діячів, які всю українську справу звели 

на кабаретний аттракціо:н! Інак мислити цей діяч не 

міг. На цей лист я нічого не відповів. 

Тижнів через два заїхав він до мене з Бировим 

в санаторію Грюневальд, наче б то відвідати мене. Жар

туючи, звертається до Бирового й каже про мене: "От 

демократ! Навіть на листи не відrповідає! І вичікуючи 

відповіді, легенько пі:дсміхується. Підсміхуюсь і я, див

лячись на нього, а за пару хвилин сказав: "Хіба на 

такий лист можна що відnовісти?" Обидва сміємось ... 
Далі, підчас розмови, я й кажу йому: "Справді, чи Ви 

серйозно цей лист писали мені, чи так собі?" Він від

повів: ''То, бачите, щоб зняти з себе відповідальність 

перед громадянством''. Ага, подумав я собі. 

Деякий час по цьому, 8-го чи 10-го серпня, одер

жав я ві:д Стоцького другого листа, в якому він про

сить мене подати до часописів про останні капелянсь.кі 

подіі, бо Пісняченський у "Волі" в листі до нього скла

дає вину на нього за розвал хору і за його погрози 

групі Троїцького "поліці:йною інтервенцією". 

В цьому листі Оrоцький вже страшенно лає троіць

кистів і доходить прямо до брехні: "Ви - каже -
звертались до мене за поміччю поліції, а теnер по кле

веті групи Троїцького виходить, що Капелю розвалив 
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я. Прошу Вас написати про це Піснячевському". Or ... 
Треба прига~ати нашу фразу до нього підчас роз

мови про державне майно, нке хористи не хотіли вер

нути. Буквально було т·ак: "Ви не хочете вплинуrи на 
них словом посла? Невже ж нам після цього зверта

тись до поліції??" Це трохи не подібне на прохання по

мочі поліції. Але у Стоцького - що правда, що брехня 

-- все одно. Мабуть в тому він вбачає вищу ''диnлома

тичність!" З цього приводу я написав йому в лагідно

му тоні відповіщь, але з доброю нюхачкою. По цьому 

я вирішив про ті події більше не говорити ні слова, на

віть які б інсинуації не йшли з боку таких як Чехів

ський та його приятель Піснячевський. 

Тучапський і на цей раз прогавив усе, боюсь, що 

його роля в моєму житті фа таль на . . . Еспанія для нас 
пропала, а без неі поставити на ноги хор не можна, не 

покриють·ся видатки. 

Михайло Тележинський пише з Тернополя листа 

й оповідає, яким брудом обливають мене К. Стеценко 

і його приятель ШиІll}{івський. Перший по його візиті 

до Сrрия їздив з якимось докладом до Петлюри . . . А 
другий всю:ци влаштовує лекції про Капелю і її роботу, 

де буквально повторює писання ужгородців до Оrа

мана, вимЗJГаючи ві:ц нього грошей: "Що за кордоном 

(цебто у нас) чорносотенна аrітація, державна зрада, 

М · КВО lЛЬСТВ . • . • ос ф. о " 
Петро Стеценко думає їхати на Україну і написав 

листа Шандровському в Париж, в якому каже, що 

влаштує мені в Україні гарну зустріч. Іншої, знаючи 

про безмежну заздрість цієї родини, я й не чекаю. 
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ЩЕ ДО БЕРJПІІУ 

28-'ГО серnня виїхали ми з Герену до Берліну. Ос

танні дні перебування в Герені були дуже тяжкі: від

чувалось, як уnливає час, а ~разом з ним і можливість 

відбудови Каnелі. Треба nригадати, що виславши до 

Уряду справоздании про розвал хору, ми 'й досі ні від 

кого не маємо відnовіді, і nевні були, що й не отрима

ємо, бо nри сучасному стані оправ Урядові не до нас. 

Але Тучапський написав Зайцеву лист-запит, чи отри

мали вони від нас листи. На наше здивування у 20-их 

числах серпня ми дістали від посольсmа в Берліні па

кет з листом Зайцева. Пакет був відкритий і на ньому 

написано: "Помилково розnечатано, але не читано. 

Секретар Ходько". Читаємо листа Зайцева і не мо

жемо собі дати ради - руки трясуться від обурення 

й безпорадности! Дові'дуємось, що лист Зайцева с тіль

ки копією того, що він нам вислав ще 16~го червня. 

В своєму листі він дивується, чому ми не одержали ори

rіналів, надісланих нам ще в червні. Копії він присилає 

для того, щоб ми бачили, що нашої справи Уря,д не 

забуває. З цих листів ми довідались, що на nочатку 

червня, на Раді міністрів, почувши доnовідь про хорові 

сnрави, одноголосно ухвалено продовжувати доnомо

гу Капелі, але тільки на терені Польщі і в польській 

валюті (єдина, яку вони мали) і вирішили дати мені 

450,000 пол. марок на формування нового хору, а хо
ристам на час формування і розучування нового ре

пертуару дати приміщення в Александ,рові, в "лагері". 

І ці листи .пропали ( ?) , були в посольстві, а Іюпії їх ми 
,rtістали "помилково розпечатаними, але не читаними" 

Ходьком! Отож, коли б ми в червні виїхали до Польщі, 

ми до серпня вже мали б КаJІІелю і не втратили есnан

ського контракту! 
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А тепер . . . кінець серпня, а на половину листо

пада треба вже мати готову Капелю і три програми 

(5О чисел), щоб бути готовими на кожний ангажемент. 

Коли добре приглянутись до всієї справи Капелі, мож

на сказати, що все свіщомо провалеве в Посольстві, бо 

я ні одного листа з Польщі не одержав без напису: 

"Помилково розпечатано, але не читано. Ходько". Піз

ніше Стоцький казав мені з невинним виглядом: "Бе

зумовно листи попали в РУ'КИ групи Троїцького, я в 

цьому певен, бо ні на пошті, ні у нас вони не могли nро

пасти". А опитати, як могли ці листи дістатись в руки 

Троїцького, коли їх надіслано на Посольство? Тепер 

стає ясною роля, яку грав добр. Стоц&кий в приходь

ківській історії, потім в історії з другим розвалом Ка

пелі, а його вираз: "Це мститьоя відношення (.моє?) до 

свідомого ( приходьківсшого) елементу'', потім перего

вори його з троїцмdстами і його заходи до замирення 

моім іменем і без мого відома . . . Це все робилось з на
міром і свідомо! 

Коли ж ми приїхали до Берліну, треба було ба

чити, як він дбав ·замазати враження від роботи "чор

ного посольського кабінету", він удавав, що дуже тур

бується відбудовою Капелі і навіть пропонував нам по

зичку із своїх грошей аж 50.000 польських марок, цеб
то коло 1.000 нім. марок, це тоді, коли польс:юtа марка 
літала в повітрі гірше пір'я! Дуже дешево хотів себе 

реабілітувати ... В кінці з цього нічого не вийшло. 

Коли ми захотіли їхати до Польщі, щоб здати спра

воздапня Урядові за взяті в нього в січні 1921 р. гроші, 
Польща не да.JЩ, нам віз, а він з Ходьком не допоміг 

нам, хоч мі'Г, і ми замість Польщі повинні були їхати до 

Чехії. (Де сидимо й тепер без діла). 

Ще в Берліні ми почали вести переговори з імпре

сарієм Фельденом (комп. Вірт) і Бауером. Вже все було 

залагоджене: наші умови nрийняті і передбачалась 

концертона подорож по Німеччині, ІІІвайцарії, Італії 



і, можливо, в nівденній Америці. Але видатки на фор

мування хору були занадто великі і одна Німеччина 

не могла їх оnлатити, треба було мати ще одну країну 

на доnомогу. Пі:ц час очікування відnовіді з Італії й 

Скандинавії, ми nочали шукати концертові залі по Ні

меччині. І що ж! В Берліні залі були до наших nослуг, 

а в nровінції все зайняте. Відповіді з Італії не ебуло, 

а з Скандинавії відnовіли, що повідомлwrь тільки в 

жовтні. Так отож, справа знову стала. От щастя! Осін

ній сезон проnав. До того ж ні з Польщі, ні з Румунії 

(де ми хотіли будувати хор) і досі немає віз. З цього 

всього стає зрозумілим, що коли б ми підписали кон

тракт на половину листоnаду, а тепер вже 18 вересня, 
хору мати ми не змогли б, бо не встигли б! 

Цікаву ролю заграли наші ''вірні каnеля нп". Кос

тецький, Чавдарів і КорсуновсЬІкИЙ повинні були пере

ві~рити бухгальтерські ~книжки і за це дістали по 100 
нім. марок допомоги, хоч nовинні були це зробити без 

оnлати. Вони не зробили цього і не заглядали до кни

жок, а вже перед нашим вніздом Карсуновський пере

дав іх нам в "недоторкнені.й невинності", і тим тільки 

збільшИІв наш вантаж. Чандарів ще в лиnні nерейшов 

до групи Троїцького ... Костецький зобов'язався наnи
сати до уряду від 18 осіб протест. Коли я про це при
гадав йому листовно, він навіть не відnовів і оповідав, 

що я його образив . . . Це все не перешкодило потім 
йому й Павло·вськсму брати від мене допомогу з моїх 

власних грошей, nозичати в Тучаnського, а може і в 

Троїцького. 

Павловський, Королевич, Козловсь·кий і Кореунов

ський nрацювали над І<вартетом і мали нагоду niдrrn

caти контракт, але завдяки малоросійській розтяпано

сті Павловського справу nрогавили. Почали писати 

до ціGї групи (про це я знав) , а до нас приходили тор
гуватись на Румунію, роблячи вигляд, що мають за

прошення туди з платнею 2.000 леїв місячно на особу. 
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Л з Тучаnським сказали їм, що на таку умову з Капе

лею рахувати не можуть. По цьому вони прислали для 

розмов Павловського . .Ц тоді не був дома й він залишив 
мені майже божевільного змістом листа, в я·кому нарі
кає, що я ,стратив надію на Капелю, що я штовхаю їх 

на умову до Румунії, а нарешті, що вони мусять їхати 

до Троїцького. Туди й тяглась їх стежка. його закиди 

були фантастичні. Л нікого й ні~куди не штовхав, нікого 

коло себе не затримував, нікому нічого не обіцяв і не 

забороняв. Попросту у людей не було рішучости ска

зати: "Ми ідемо до ТроїцЬІКого, бо у нас нема роботи". 

Особливо мене обурював Г. Павловський. Коли він 

приїздив у Варша1ву, щоб вписатись до хору, всі проте

стували проти 1'1ого прийняття - басів і без нього було 

досить. Коли я йому про те сказав, він не знаходив слів 

до обурення. В наших розмовах про хор він дивувався, 

як то люди можуть забути про голодне українське 

життя, зз;бути про завдання Капелі через свої шкурні 

інтереси і т. д· Коли ж прийняли до хору, він відразу з 

Костецьким почали відновлювати "комітет", який перед 

цим по взаємній умові з хором скасовано. На загальних 

зборах він ля.ментував, що їхав у ''товариство", а не 

в Капелю. Я ніколи не міг подумати, що він був такою 

безсоромною й безпринципною людиною! А взагалі ви

ходило добре, що всі хористи ступнево виявляли своє 

справжнє обличчя. 
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Ч Е .Х І Я 

Прага, 8. Х. 1921 р. 

Приїхали нарешті до Праги, здається, 10-го чи 

12-го вересня 1921 року. Тут така тіснота, що знайти 
помешкання цілковито неможливо. Увесь день до ве

чера довелось мені чека ти на станції, поки капеля ни 

шукали помешкання. Нарешті дістались до готелю 

"Рояль" і почались такі муки, що навіть тепер, через 

три роки, без страху згадати не можу. (Переписую це 

~же в Америці). Шість ночей не міг спати через бруд 

і інші додатки до "чистоти" і дійшов майже до боже
вілля. Увесь час йшла біганина за помешканням по всій 
Празі. Перевернули їі вверх дном і нарешті опинились 

в готелі "Балкан" на "Сміх ові", у фабричній ділянці. 

Перед самим носом димарі фабрик, а на вулиці іншого 

руху немає, як перевозка вугілля. Ковтаю вугляний 

дим і не знаю, чого я сюди приїхав? Думалось відно

вити дещо свою музичну освіту ... Що ж вийшло? Не 
тілЬІки годі було про те думати, а треба думати, чи 

завтра будеш жити на цьому місці, де живеш сьогодні, 

бо мій готель належить до ряду тих "нічних" і госпо

диня колибудь може тебе вигнати для першого-ліпшо

го корисного для неі гостя. Мріяти ж про стале меш

кання, а до того ще й про піяно - пуста -річ! 

Час іде, а надій на збудування хору немає жодних. 

Гроші йдуть, як полова: за п'ять місяців витрачено, що 

повинно стати на рік ... А "компанія" 'Dроїцького не 
чекає і за'ВдЯІки їй ві·денська '"Воля" починає видавати 

недобрі аромати: в т. ІП, ч. 6-8 за вересень 1921 р. 

з'явився допис: ••доля Української Республіканської 

Капелі". В ньому д. Піснячевський 'Зібрав в купу капе

лянські помиї й вилив їх на голову Ради Капелі, ніби б 

то вигороджуючи мене. Боже милий, чого тільки в тому 

88 



допису нема! І "експлоатація'', і "репрезентація", і 

"роз'їзди" і, саме головне, просто кажучи, брехня про 

якусь "пропаrанду в пресі". До розпуску Капелі при

шив Василька й Стоцького, бо зводить з ними свої ра

хунки. Треба відnовідати, а відповісти на все немає ні

якої можливості, на такі речі можна відпові:цати тільки 

силою. Василько прислав мені листа й просить спро

стування. Але яке б я не написав спростування- воно 

буде порожнім звуи<ом проти об'єднаних творців не

правди Троїцького, Курчинського, Чехівського і ком

панії фахових прово:каторів. До того ж і час такий, 

коли всі прагнення у:країнців упали, між проводами 

партій повна незгода, інтриrи. Видно остаточно, що 

nрийшла сумна черга і до Капелі. Слава Богу, що хоч 

пізніше других. 

Шурман прислав дивного листа, каже, що в ли

стопаді пришле контракт на Італію, а теnер жовтень ... 
Це безумовно якесь непорозуміння. Коли можна гово

рити про концерти, треба мати в увазі тільки січень 

та й то пізно. А для нас зовсім не виходить добре. Віз 
ні в Польщу, ні в Румунію, де можна було б створити 
хор, не дають. Зайцеву не дивуюсь, бо йому немає 

чого відпові'дати, але Мацієвич ... Він са·м зголосився 
і подав нам проєкт про формування хору в Румунії, 

ми вислали йому в тій справі три листи й дві телеГра

ми, а він, як у рот води набрав, мовчить. Та й тут Ту

чапський все прогавив, лк в Па'Рижі з німецькою спра

вою ... 
Неоподівано ді~тав листа з Києва від Тасі Смілов

ськоі. Пише про бажання приїхати до Капелі. А того 

й не знає, що тієї Капєслі вже немає. Лист цей довів 

мене до сліз. Згадався Київ, друзі, "Клуня" і неможли

вість нікого з них бачити біля себе в такий скрутний 

для мене час. Коло мене ІІікого не бу ло в біді, а ті, хто 

міг би мене підтримати, або хоч розважити, далеко 

і навіть не знають, що зі мною тут робиться. 
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31. Х. 1!}21 }J. ПО дорозі ДО Ще .. 'ІКОВО (ПО.JІЬЩ&) 

Тяжко уявити, що тільки довелось пережити за 

цей жовтень! Чекання візи до Румунії й Польщі ви

мотало всі нерви. А думка, що може надійти контракт, 

ноли у нас не то що хору, а й візи немає, доводила пря

мо до божевілля ... 
Нарешті несподівано прийшов контракт Шурмана 

на Італію. І ми його підnисали без жодної надії, що 

можемо його Rl~· сонати. Почалась тоді біганина за ві

зою го Польщі. Тоді довідались, що (0. й.) Бочков

сьІ~пй, секретар посольства в Празі мав в польському 

посольстві знайсметва і давно міг був дістати нам ві:зу 
поза чергою. А він цілий місяць дивився, як ми б'є

мось головою сб стіну, й 1мовчав. Коли ж насіли на ньо

гп, він зробив за один день те, чого ми даремно чекали 

місяць. А Мацієвич відповів тільки на нашу четверту 

телеграму і то після того, коли ми запевнили його, що 

rрпшей на хор у нього не будемо просити, а організу

ємо його па власні кошrn. Відповідь, перша за чотири 

м:слці, була лsась плутана й порожня. 

В цей tzac справа з інсинуаціями ''Волі" набрала 
цілксм нсвсго характеру. Поки я писав на прохання 

Василька від~:ювідь-спростовання J:Іеправд Піснячев

сьІюго, Василько поїхав до Відня, зустрівся там з Пісня

чсвським, а цей побив його і сам утік до Праги. Тут 

він зустрівся з Тучапським і захотів мене побачити, 

ще б дсвідати·:::ь, чого мене образив допис у ''Волі". Ми 

пішли до нього. Я, побачивши цього типа, міг сказати 

тільки одне: "За віщо ?" Він з невинним виглядом по
чав мене заспокоІСватп і ніс нісенітницю про те, що 

тсй дспис вміщено без нього, І~оли його не було. Обі

цяв подати спростування і т. д. Мав вигляд кіш.ки, яка 

наш:;:о~ила. В розмові з ним л довідався, що крім Сте

ценка, Кирчіва, Андрійвського, Тrроїцького й інших 

''корсспОІ·::~ентів" найбільше старався Ол. Чехівський, 

який надіслав цілий "том" інсинуацій. Взагалі я дові-



дався багато такого 11Ка.пелянсЬІкого", що ще раз nе

реконав~ в неможливості брати до хору І{ОГО небудь із 

старого складу. (Цього. не міг виконати й набрав~я ба

гато біди. Моя помітка вже в Америці). 

Треба було збиратись в дорогу до Польщі. !хати 

треба було на Вожу волю- ми не знали, де шукати сnі

вакі•в. Мали відомості, що можна іх знайти в таборах, 

от і все. Я пропонував вперше їхати до Варшави, діста

ти там про все довідки, а потім ·вже почати збирати сам 

хор. Та Тучапськшй, як і завжди, перекапу,стив справу 

і домігся таки їхати в табори, щоб без потрееби не ви

трачатись і там дізнатись про співаків. Було і так і так 

погано. Я махнув на все рукою й рішив їхати в табори. 
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ПОЛЬЩА 

26-го жовтня 1921 р. ввечері ми залишили "Злату 

Прагу" й ·поїхали до Польщі, у невідоме будуче. Споді

вались виконати всю роботу за міс·яць, а вийшло зов

сім не те. Настрій у мене був дуже пригнічений. До 

того ж і погода була несприятлива, було хмуро, огидно 

й холодно. Почувалось ніби їдеш зимУ'Вати у лісі без 
хати ... 

Поїхали на Тешін-Водовиці. Полк. Аркас казав 

Тучапському, що там в таборі полонених можна знайти 

добрі голоси. Знову перед очима стала брудна, безтол

нова Польща з їі порядками й панаrми. Враження було 

такс, наче мене викинули з життя. 

Не скажу вже тепер, скільки ми мали пересадок 

і чекань на цих 35 кілометрах, але приїхали у Водо
ниці вночі. За.йшли в якийсь неможливий готель, бруд

ний і холодний. Повечеряли і лягли спати. Ранком 

прийшли до табору й там довідались, що в ньому за

лишились одні слабі, а решта переведено до Калішу. 

Це був перший наслідСІк пляну Тучапського і його без

глуздої ••економії". 

Втратили час і гроші, і нічого не дістали. Треба 

]"хати до Калішу. Виявилось, що прямим шляхом їхати 

довше, ніж на Краків. Почалось наше бідування по 

польських залізницях. Приїхали до Кракова вранці й 

треба було чекати потяга ДQ 8 год. вечера. Пішли огля
нути Вавель (гора з старим королівсЬІким палацом). 

Краса надзвичайна. Враження тяжке й .вороже. Перед 

очима прохо:дять сторінки ДИІ:СОЇ, розпусної, поверхов

но-блискучої .польської історіі. Не хочеться вірити, що 

наша історія була колись зв'язана з цією горою й цим 

палацом ... 
До Калтішу приїхали на другий день ввечері, да-
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ремно змарнува·вши чотири доби. Ночували в якійсь 

холодній і брудній дірі коло станції. В таборі знайшли 

УдовичеНІКа й ЗагродсЬІкого, мого учня з Київської Ду

ховної Семінарії. Бачили умови таборового життя, які 

тяжко описати словами й пером. Бачили нещаслиІВих 

людей, які винні тільки тим, що любили свою Бать·ків

Іцину і бажали ій добра. Тепер вони гірше каторжни

ків. Годуються морквою, умирають в телячих вагонах 

серед страшного бруду і під батогом польських ·догля

дачів. Варто було глянути на ті дошки, з прибитим міш

ком соломи зверху, які замість чобіт носили на ногах 

І<олишні герої народної війни; побачити їх сі ро-мертві 

обличчя, щоб до думки само собою прийшло питання: 

"Для чого це і навіщо це?". А кожний з них хотів 

жити, я:к от я зараз. Були на серці туга, жаль, огида 

й безпорадність до сліз. Ще більше затроювало душу 

після баченого, побачивши їх убогі забави та безра

дісні радощі, якими вони прикрашують своє життя. 

l\іене запросили па балетну виставу школи Авраменка. 

Балет був чудовий і прямо не вірилось, як можна з 

нашого танцю зробити таку цільну й мистецьку шту

ку! Хотілось це все бачити у великій, ясно освітленій 

залі, набитій щасливими й веселими людьми, які хо

чуть і можуть це все сприйняти до серця, як радість 

життя. А тут, в цьому бара•кові, немов для холерних, 

це рорнло враження танцю перед від,критою домовиною. 

Хотілось плакати й кричати, щоб перестали .. . . Страш
но бу ло дивитись на ці чудові й безумовні таланти і 

знати, що їх чекає ... тілЬІки смерть. Краще було б 

цього не бачити. 

Тут же мав нагоду побувати на Службі Божій, що 

праnилась в українсЬІкій мові. Хор чудовий, священик 

такс ж (Протопресвітер). Служба велась поважно, без 

афектації, велично й щиро. Українська мова так чу

дово припадала до молитов, надавала ім такої сердеч

ності й тепла, що всі знайо?dі з дитинства виголоси, спі-
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ви і молитви показались ,мені новими, свіжими, прекра

сними і до того вражаючими, що я ввесь час плакав ... 
З цих хористів ми намітили одного баса й трьох те

норів. 

6. ХІ. 1921 року. 
Тяжко навіть переказати, що нам прийшлось ви

терпіти за цей час! Приїхали в Щелково о год. 11-ій 

вранці, здається 30-го жовтня. Готель в~ станції да

леко - кілометрів півтора, а табір іще далі, кілометрів 

зо три. Тучапський пропонува;в іти пішли (з валізами) 

пря.мо в табор. Безглуздя повне! Нарешті поїхали в го

тель і зараз же відтіль в табор. Коло воріт нас зустрів 

якийсь польський урядовець і завернув в "довудство" 

за nропуском. Довго ми там чекали поки до нас вий

шла якась паскудна морда з "вонсами" (полковник) 

і почав нас розпитувати, чого й звідкіля ми приїхали 

до цих ''аньолів". У1весь час єхидно нас висміював і з 

підлою польською ввічливістю, називаючи Тучапсько

го ''п. Пробощь" (за те що в нього вуси були зголені), 

нарешті ві:цмовив нам не тілЬІки набирати хористів, а 

навіть заборонив нам доступ в табір і посилав за доз

волом до Познані. Ми добре знали, чим цей дозвіл па

хне, і, повісивши носа, пішли додому. Гарно було б, 

як би ми по раді Тучапського приперлясь з валізами 

в гості. 

По дорозі передали записку ген. Пузіцькому і пе

реказали про нашу справу й наше положення. Через 

декілька хвилин ген. Пузіцький і Пилькевич прийшли 

до нас в готель і 1почали нас тягти в табір, забезпечу

ючи нам пропуск. Пішли. Я показав вартовому пропуск 

(генеральський) і ми увійшли в табір. Пройшли воро

та й коло вартової хати безпечно, і вважали вже, що 

наша хитрість удалась. Коли чуємо що хтось до нас 

гукає і бачимо, що біжить до нас жовнір з багнетом. 

Кличе нас до ад'ютанта. Молодий хлопець стоїть на 

ганку з цигаркою в зубах і починає лаяти нас останні-
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ми словами, не дивлячись на те, що перед ним етоіть 

генерал "дружньої" армії. Було соромно і за себе, і за 

генералів, і за 11дружню польську армію", і за те, що 

дозволили собі дістатись в таку халепу. Нарешті нас 
з табору вигнали. [Цо його робити? Іхати в ІІазнань 

- втратимо час, бо дозволу на набір хористів безумов

но не дадуть, а до того ще завтра якесь польське свято ... 

Вирішили пробувати тільки тих, кого нам приш

лють контрабандою. В міжчасі за нами встановлено 

сліжку і якби ми ще довше затримались в цьому місті, 

нас ще чого доброго заарештували б. Знайшли двох 

добрих сопран, два баритони, два баси і три тенори, 

з яких один- Білошицький- був ~~безплатним додат

ком" до еопрана Лукашевичової. Вигл$Щ цих нещас

них людей був прямо жахливим. На дворі стояв добрий 

мороз, а одна жінка і чудова співачка, йшла з лагерю 

три кілометри в черевичках на босу ногу і в салдат

ській шинелі поверх ... сорочки. (А в цей час мої "не
щасні капеляни" скаржаться на свою долю!). Так про

пало ще два дні. А час утікав і з ним разом здійснення 

контракту! 

Звідси виїздити треба було о 5.30 год. ранку. Вста
ли ми о 4-ій і' за півгодини вийшли надвір. Я пропону

вав взяти носія, але економний Тучапський сказав, що 

й самі донесемо свої речі. А коли вийшли за двері, тоді 

зрозуміли, що ми наробили. Тьма була така, що на 

віддаль одного кроку не можна було бачити. Вітер був 

собі такий, що я ще ніколи собі не уявляв, прямо з ніг 

валить. Дорога - одне багно. Калюжі ві'д дощу, що 

падав усю ніч, зробили їх морем. Двері за нами зачи

нились і ми були ''вні царствія затворившися". ІІача

лось шествіє: одною рукою треба було тримати шапку, 

другою валізу, а чим закривати пальто, яке вітер роз

гортав що-хвилини та держатись за землю, щоб вітер 

не звалив,- одному Богові відомо. Що це було за ''ше

ствіє", я й тепер не можу без жаху згадати. Спотика-
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лись, попадали по кісточки в калюжі, набирали у ка

льоші води, ловили свої шапки, падали ... Нарешті в 
темноті згубили один одного . . . Прийшли на станцію 
з різних боків, не бачивши один одного і почали бігати 

навкруги та шукати - я Тучапського, а він мене. Ви

біrали в темне поле. Нарешті за п'ять хвили до відходу 

потягу, коли я вже наймав підводу, щоб їхати в поле 

ШУ'кати Тучапського, він знайшов мене, бо сам всюди 

бігав, шукаючи мене. Нарешті сіли до потягу. Про

їхали nів години - зупинка на дві години й пере сі

дання. Проїхали знову одну годину - зуnинка, чекан.: 

ня дві й пів години і пересідка. Нарешті, тільки вече

ром були в Каліші. Знайшли тут трьох еопран і одно
го баса і в ТУ: ж ніч виїхали до Варшави, де були 

о З-ій год. ранку. 

У Варшаві заїхали на ••Алею Руж" до Зайцева. 

Почавлась знову біганина за убранням для співаків, 

бо вони були і голі, і босі й простоволосі. Почали тур

бувати американців. Що вийде, не знаю, боюсь, що ні

чого. До того ж виявилось, що співаків не легко звіль

нити з таборів, бо табори переходять з військового мі
ністерства до громадського, і хто буде мати право звіль

няти таборян, ще не відомо. Можемо зовсім не всти

гнути організувати хору, а що тоді буде- страшно по

думати. Винеси, Господи, з цього нещастя! 

Залишаю Тучапського у Вашаві турбуватись у тій 

оправі, а сам їду в Ченстохів, Тарнів і Львів набирати 

співаків. Тут виявилось, що ЛьвівсЬІКиЙ театр забрав 

вже кращі голоси . . . І тут доля nроти нас! 

14. ХП. 1921 р., Тарнів. 

Не знаю, Яких то треба нервів, щоб витримати пе

режите за .цей час і якого пера до опису всього. Я вже 

говорив, що в самий скрутний момент переговорів з 

американцями про одяг, я мусів виїхати за співаками. 

Набрав досить гарних голосів і по тижневі холоду й не

спання в тих невимовних хлівах, що тут звуться готе-
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лями, я півживий доплентався до Варшави. Тут поча

лась біганина, щоб звільнити інтернованих і здобути 

їм пашпорти. За цей час прийшлось покуштувати по

рядків, я:кі прикрашують нову "·вілЬІну" Польську рес

публіку. На·зви цьому явищу немає: це мішанина ро

сійської канцелярщини з польською грубістю, недбай

ливістю, грабіжництвом. На все була одна відповідь. 

"ютро, поютше, урядовець не прийшов, проше поче

І<аць" і т. д. До того ще додавались безліч свят. 

Справа затяглась на неозначений час і це "ютро" 

тягнеться й досі. В межичасі прийшов лист від Шур

мана з повідомленням, що він перекладає коІЩерти в 

Італії з січня на березень. Можна собі уявити, яке це 

зробило на нас ·враження! Прийдеться повертати спра

ву у другий б1к та, щоб як небудь зайняти цей час, 

влаштовувати концерти у Варшаві. Але потрібні гроші ... 
Директор філармонії Хойнацький, який ще з минулих 

:концертів ставиться до нас дуже прихильно, радить по

чинати без грошей: оголосити концерти й продаж квит

ків, а з каси брати гроші на організацію хору. Перед 

цим ми шукали якихсь капіталістів, щоб продати їм 

наші коІЩерти, позичивши перед тим два мільйони 

польських марок. Знайшли раптом двох фінансистів, 

що згоджувались дати гроші, але обчисливши, що два 

мільйони марок дадуть за концерти прибутку всього 

п'ять мільйонів (за три міс·яці), вони вЇ'Дмовились. До

велось кинути їх і взятись до пропозиції Хойнацького. 
Але несподівано виявилось, що ні в Варшаві, ні під 

Варшавою не можна знайти помешкання для хору. 

І справа стала. 

Лишилась одна надія на зміну в групі Троїцького, 

яка співала тоді в Еспанії і сварились між собою, я:к 

собаки. Коли там довідались, що ми маємо ангажемент 

на Італію, Ординський підняв акцію між своїми при

ятелями, щоб відділити від троіцькистів 9 басів і так 

припинити цю справу. В такому випадкові нам прий-
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шлось би добрати решту голосів в Польщі й чекати, 

щоб Троїцький передав нЗJм свої контракти, бо й сам ви

рішив залШІІити ту голоту, що не тіль.ки не подJІІКу

вала йому за крадіж мого контракту, але nочала з ним 

неперебірливу сварню. Ця справа затримувалась тим, 

що такі типи, як Королевич і о. Корсуновсь\КИЙ по сво

ему звичаю крутили й покладатись на них не було 

можливим, бо всяк час вони мог ли піти проти акції 

Ординського. 

Через зміну наших обставин мої новонабрані хо

ристи опинились в непевному становищі й почали від 

нас домагатись грошей. Задовольнити їхні вимоги ми 

не могли, бо й так витратили з власної кишені 350.000 
польсЬІких марок, не сподіючись на іх зворіт в будучому. 

В додаток до всього лиха ще й справа з Шурманам по

вернулась цілком несподівано на гірше. 

Приїхав до Варшави кооператор Харченко, який 

прямував до Парижу. Ми просили його перебала.кати 

з Шурманом, щоб на березень підписав новий контракт 

і дав rарантіі, щоб не ставити нас в таке становище, 

в яке вже раз поставив. Харченко, залишивши нас в 

отаJНі великого хвилювання, поїхав. Концерти у Вар

шаві не можливі, новосформований хор починає роз

падатись і вимагає грошей. Нарешті дістаGМо від Хар

ченка телегрwму з повідомленням, що Шурман відмов

ляється зовсім від усяких концертів. Це був кінець ... 
В цей час приїхали до Варшави прем'єр міністрів 

ПилШІчук і міністер закордонних справ Ніков~ький. 

За обідом зайшла розмова про нашу справу. Як Пи

липчук та'К і Ніковський запевнили мене, що врятую,.ь 

нас і дадуть на початок грошей. Через тиждень nри

близно голова Варшавської місії Лукашевич спрово

кував мене на поїздку до Тарнова, щоб примусити на

ших добродіїв виконати своє слово. Витрачаючи остан

нє, я nоїхав. Почались розмови наново. Говорили мені 

багато комплі!Ментів, а про гроші ... так наче ніколи 
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між нами не було розмов. Ходив я на чай до Пилип

чу.ка, слухав його проєкт про шлюзування Дніпров

с&ких порогів, вів естетичні розмови з Ні'ковським, а 

про гроші ... нічого. Нарешті це чекання мене обу

рило і я прямо поставив НіІКовсько::'-.fу питання рубом: 

Або нехай дають гроші, або прямо с1шжуть, що не да

дуть, пити чай далі неможливо. Він почав, що прин

ципово він згоден, що хор потрібний, але грошей не

має, бо ще не пройшла комбінація з продажом якпхось 

паперів. 

Приглядаючись до всіх їх заходів і невдач, я зро

зумів, що то були конвульсії вмираючого. І саме по

водження людей, які в інші часи вели б себе порядно, 

а може й героїчно, втратило навіть натяк на порядність. 

Була повна катастрофа і всі стратили почуття, і міри, 

і сумління, і всього того, що прикрашує людину в нор

мал&них обставинах. Брав верх інстинкт самоохорони 

і люди перестали бути тими, чим вони були, або, здава

лось, що були ... 
Так закінчився 1921 рік, рік наших невдач, Ісата

страф і страждань. Що принесе нам новий рік? ... 

ВАРШАВА, 11 січня 1922 року. 

Приїхавши до Варшави, я почав чекати. Справа 

з візами для моєї дружини й дружини Тучапського й 

ще декого, що сиділи в Празі і давно вже повинні при

їхати сюди, не посувалась ні на макове зерно. Тучап

ський щодня ходить по міністерствах в цій справі, ви

стоює там годинами і дістає або славнозвісне 11ЮТро", 

або якунебудь більш нахабну нісенітницю. Не пома

гають ні звертання до різних міністрів, ні їх обіцянки. 

Справа мусїла побувати у всіх міністерствах, щоб потім 
довідатись, що "пропущені в Польщу не будуть". По

чали знову писати, слати телеграми ... Був певний са
ботаж ... 

Ходять чутки, що хористи, яких ми набрали по 



таборах, розбігаються й нарікають на нас. Доктор Єв

.мен Лукасевич, що бажав дати на концерти гроші, ва

гається і досі нічого не зробив в цьому напрямку. А 

час утікає, концерти влаштовувати вже пізно і дирек

тор філармонії Хойнаць~<ий каже, що ми підвели. 

Взагалі Новий Рік почався під знаком невдач. 

Щось мені здається, що з наших заходів нічого не вий

де. Тепер ждемо сnрави з ''тією групою", а коли й це 

провалиться, прийдеться їхати до Чехії на вільне жит

тя, або, краще сказати, на "доживання" ... 
Отак увесь час: за що не ві:зьмешся, все йде до 

чорта в зуби! Все життя мріяв про сталий хор, про до

бру спокійну роботу, про здійснення своїх музичних 

ідеалів, про удосконалення хорової техніки на тих nід

ставах, які виносив в собі на протязі довгих років ... 
І замість того - купання в капелянському бруді, якісь 

турботи за візами і інше, це "художня робота". 

КІЛЬ (НІМЕЧЧИНА), 2. Ш. 1922 р. 
Півтора місяця я не міг нічого заnисувати. Все 

йшло в такому темпі, що наші обставини в корені мі

нялись щоденно. Коротко це було так: - Коли зава

лилась наша справа у Варшаві, залишилось одне: або 

йти до Калішу і брати в руки таборовий хор, щоб не 

згинути від бездіяльності і чекання чогось невідомого, 

або сподіватися чогось від групи Троїцького. Першому 

плянові перешкаджало те, що табор ві;ц міста був кіль

'Ка кілометів, а на дворі ввесь час був мороз до ЗО сте

пенів. Тому не можна було розмістити жінок по при

ва тніх мешка:ннях в місті і щоб вони в такі морози 

щодня ходили_ пішки на проби до табору. 

Груnа Троїцького, переїхавши до Берліну, замов

кла. До цього ще додались і справи ·з візами до Польщі 
тих, які були в Празі. Пізніше ми довідались, що віз 

не давали через якесь "донесення" з українських кол, 

як говорив секретар нашого посольства в Чехії Бочков

ський. Донос був такий, що жінка Тучапського, на прі-
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звище Брауне, була німецькою шпигункою ... Про це 
довідався в польськ1й дефензиві (розвідка) Михайлів. 

Це могли зробити тільки защіІкавлені нашою невдачею, 

а такими могли бути тільки ''свої", бувші капеляни. Од

ною з таких була на "Алеї Руж'' бувша капелянка при

ходьківської групи Вікторія Радченко. Вона одна могла 

знати наші справи й наші пляни, які нікому в Чехії 

не були в1домі, але не були тайною на "Алеї Руж". До 

того і донос був з Чехії. В Чехії був бувш. капелянии 
Дмитро (Митя) Левитський*), його брат, студ. Варшав
сьІ<ого університету, Борис, шкий впадав за Радченко

вою. Довідались ми також, що Д. Левитський писав в 

Париж до СтеценІ<а, щоб той прислав йому швидше 

якісь папери, щоб перешкодити нашій справі. Так, чи 

інак, а, дякуючи поставленому руба питанню про до

нос перед деякими польськими міністрами, віза нарешті 

була видана, але вже тоді, коли вона не була потрібна: 

варшавські пляни пров~лились. 

Почалось чекання листів від "групи" і через це 

приходилось ходити на "Алею Руж" що-дня. Тут до

велось багато спостерегти й побачити. На ввесь зріст 

переді мною встала вся нікчемність тих, хто брався за 

будову У.Н.Р. і керував її справами. Боже, ЯІК би знали 

ті, хто вірив в цю комбінацію з літер, кому вони відда

вали своє життя і подавали руку! . . . Гірко "репре

зентували". А наші "пшияцелі" - поляки тим часо.м 

*) Дмитро ЛесІІТСІ>ІШЙ був ч.lСІЮ~І першого складу Україн

сІ.І'ОЇ Республіканської К~пс.1і. За.'ІІІШІІВСИ потім в Праз\і й зuкін

'!ІІН Празьку Консерв(Іторію по клясі сол!>nсп~uу. Пізніше був про

фtсорО:\І в тій Консеrтаторії і u 1932 r. в11знаn всі провини су

ІІJЮПІ О. Кошиця особІІсто і тrстовно. Борне, його брат, інженер 

хс~Іїі та композитор(у•Існь Ф. Якшrсню1 та О. Шіна) скоро дові

;щuся ЩJu інтриги пр(>ТІІ О. Кошиця і D роках 1926- 28 з І. Копн

:ювІІ:о.І і др. турбувашІсь про спроuадження О. І(оuшця до Праги 

на ст<Іновнще професора хоJювого співу у В11сокому Педагогічном:'; 

ІнстІІтут:і на музичному його відді.'Іі lHe пізніше ВІН (як 't Дмитро) 

:tщ·тувалІІсh з О. Кошrщем. (П. М. - редактор). 
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морили голодом наших вояків в таборах, не паJІИJІИ 

в бараках місяцями і при ЗО степенів :морозу. Це довело 

до того, що в Щелкова замерзло 38 осіб, цілі родини 

з малими дітьми. Жах! Було боляче й гидко дивитись 

на людей, які не вміли заховати звичайної самоповаги 

й людської гідности . . . Та коли поставиш себе в ті ж 
обставини, робиться страшно за людину і починаєш до 

певної міри розуміти все, що бачиш ... 

Несподівано в лютсму, чи в кінці січня, я дістав 

від Троїцького листа-заnрошення, щоб з'єднатись з його 

групою і приікати для того до Німечини, маючи з собою 

18 співаків. Почалась знову біганина: одні хористи 

були в хорі, а потім відмовились, других треба було 

запрошувати знову, третіх шуіКати, четвертим виробля

ти паси і для цього знову стояти годинами в різних ус

тановах і чути знайоме: "ютро", 11ПОютше" і т. д. Гро

шові витрати були великі. Тут, як і завжди в таких 

в:шrадка.х, проявив себе Тучапськи:й. Треба сказати, що 

запрошуючи мене, та група зовсім обминула Тучап

ського, бо ненавиділа його, як причину всіх заколотів 

в хорі. Тільки тому, що я в своіх листах до групи до

магався, щоб Тучапського теж запросили, вони його за

просили, як звичайного співака на "пай" хориста і за

явили мені, що професора співу ім непотрібно. Дізнав

шись про це, Тучапський засумував, а потім звернувся 

до мене з проханням, щоб я написав ім, що він мені по

трібний, як учитель співу в хорі і щоб вони підвищили 

йому платню ... Я, позичивши у сірка очей, написав, 
хоч і знав ціну приятельства ТучапсЬІкого. І дійсно, він 

вже на другий день мені віддячився: перестав приймати 

участь у витратах па організацію, не ходив по устано

вах для полагодження всіх формальностей. Залишив 

мене ••на слизькому", забуваючи про просту справу, 

що я міг написати листа і його викинули б з хору. Ви

раз ••наша справа" зник з його лексикону. "Ходи сам 

- це твоя справа", відповідав мені. По добрій сварці, 

102 



в якій мені прийшJІось багато аравдивого й неприємно

го йому сказати, він знову почав потрохи працювати. 

Та все ж виходило, коли б не домігся, щоб з Берліну 

не вислали мені 230.000 поль. марок, я не знаю, чи 
зміг би щось зробити і вивезти до Берліну хоч тих 14 
осіб, яких зміг знайти. Мені було дуже скрутно, до

велося nродати останні доляри за безцінь щоб ряту
вати те чи інше і заплатити за подорожні квитки. Ту

чапський відмовився дати своіх грошей, хоч і бачив, 

як мені скрутно. 12-го січня ми вирушили в призна

чене місце нашого збору, до Калі·ша. Альт Дехтерьова 

зрадила мене, забрала гроші й не з'явилась, а баритон 

П рокопеня заслаб на тиф. 

ЗО~го січня 1922 р. у великий мороз ми нарешті ви
рушили за кордон. Взяли з собою: Барвінську, Васю

тинську, Матусевич, Миr<олаєву, Осовську, Дмитрієву, 

Гассана, Виноградіва, Щита і Якубенка. Цілу добу ман

дрували ми до Штетина, перестудилясь і приїхавши, 

я зразу ліг на тиждень до ліжка. 

Зустріч з бувшими хористами і Троїцьким була 

сердечна. Мені хотілось вірити, що вони вже дечому 

навчились і що тепер робота піде без тих божевільних 

і бездумних заколотів, які в минулому марнували наші 

сили і перешкоджали спокійно працювати. Я придив

лявся до нового ладу і тих людей, які здавалось ні до 

якого ладу нездатні. Зразу було видно, що все йде ТаJК, 

як і раніше, але на чолі стоіть Троїцький . . . Не знаю, 
чи від цього було ліnше хористам, але вони були невдо

волені і Троїцьким, як перше Радою. Не скажу також, 

що і їх відношення до праці поліпшало. 
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НІМЕЧЧИНА 

Кіль, 3. Ш. 1922 року. 

Треба сказати дещо про основи умови з груnою 

Троїць·кого. 3 мого листування з Сорочинським та Тро
їцьким я довідався, що їх група має невеликий хор, 

який nрацює по кабаретах під орудою Кириченка. Вони 
мали на травень контракт до Південної А·мерики, але 

їхати туди з таким складом хору не могли, там хотіли 

великого хору. Окрім цього Шурман, який вів перего

вори, бажав, щоб хор був під моєю орудою. 3 цього 
виходило, що їх з'єднання з нами було примусове. Це 

посилювало й те, що гр}"Па, яка відділилась від них 

в Еспанії і залишилась у Франції під орудою Миколай
чука, написана до всіх імпресаріїв, що справжнім xopor.I 
с вони, а не група Троїцького, й тому просили всі роз

мови ведені з Троїцьким уважати не дійсними. Стара 

історія - розбиття. Тому то Троїцький, щоб рятувати 

свою групу, дбав про з'єднання зі мною. Окрім того у 

Троїцького був хор слабий (один альт) , не мали музики 
і др. А щоб мати контракт на Америку й існувати далі, 
група Троїцького мусїла пасднатись зі мною, бо ж я 

привозив співаків, ноти й строї. Незручність одначе 

була в тому, що контракт на Америку починався в трав

ні, і може бути перенесеним на жовтень, а якось існу

вати треба було, бо всі гроші, які вони мали, програли 

в рулетку, а решту пропили в Берліні - правдиві "ар

тисти"! До того ж треба було удержувати 3більшений 

хор аж до приготування нового репретуару для вели

ких концертів. Через те мався такий плян: вони під 

орудою Киричен:ка далі вечерами співають в кабаре 

і тим заробляють на утримання хору, а днями я го

товлю з ними репретуар. За це моя винагорода була 

така: На Америку З паї, на Францію й Італію по 4 паїв, 
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а на Німеччину 5. В Німеччині "nай" був не менше 
50-ти нім. марок і не більше 70. Пізніше, через інтриrи 
Тучаnського, моя нагорода вирівняна на 4 nаї у всіх 
країнах. 

Коли приглянувся до всього, я nобачив, що нас 

і теnер nіддурили. Контракт на Америку був nровізо

ричний. Імпресарій Кессада nісля листів Миколайчу

кової груnи, приnинив розмови з Троїцьким. Замовк та

ксж і Шурман. Виходило, що ми приїхали nідтриму

вати невідомо кого й невідомо для чого: хору у них 

не було, не мали вони нот, костюмів і контрактів, а була 

nраця в кабаретах, та й та неnевна ... І знову нінких 
виглядів на будуче. Готовимо реnертуар на великі кон

церти в Берліні. А чи будуть вони? В кабаретах я сnі

вати не буду. 

Але, як то кажеться в приповідці: "За сиротою -
Бог з калитою". 
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НОВІНАДІІ 

Тучапський поїхав до Берліну в справах концертів 

і та~м зовсім принагідно зустрів американського імпре

сарія Рабінова, який чув нас ще 1919 року в Парижі. 
Він тоді заnрошував мене (одного) до Америки, щоб 

під його менаджерством я зорганізував хор. Я тоді від

мовився, бо ж був зв'язаний з каnелою. Перебуваючи 

в Польщі, я дістав листа від був. моєї хористки Олі Ко

nачук, яка з Герена поїхала до свого чоловіка в Аме

рику. Вона nисала, що в Чікаr'о зустрілась з моєю ро

дичкою, Ніною Кошиць, що сnівала в ЧікаrсьІ<ій опері. 
Вона розповіла їй про все й та написала до імпресарія 

Рабінова про мене. Виявилось з того, що Рабінов через 

свого аrента в Парижі шукав мене, щоб запросити до 

Америки. Аrент не знайшов мене й почав nереговори 

з групою :Миколайчика, яка скрізь говорила, що вона 

"ті самі, котрі ... " і т. д. 

Несподівано Рабінов приїхав до Евроnи, в Берлін 

і там коло готелю "Аллон" зустрів Тучаnського. З роз

мови вийшло, що Рабінов приїхав до Европи шукати 

мене. Мене телеграфічно викликали й відразу nочалиеь 

переговори на Пів~-Іічну Америку. 

По довших розмовах прийшли до того, що треба 

буде співати кожний день 20 або ЗО тижнів по $2.600 
тижнево. Рабінов виїхав з обіцянкою, що контракт ви

шле з Лондону. Цікаво, що nідчас переговорів з Рабі

новим, Троїцький і Тучаn~ький ввесь час торгувались, 

щоб nіднести свою платню. Я nідчас тих розмов мов

чав, бо не хотів nорушувати слова, що в ніякі матері

яльпі сnрави не втручаюсь. Підносячи nлатню для хору 

ІЇ адміністрації, Рабінов одночасно підносив і мою. В 

кінці зійшлись на тому, що я матиму $300 тижнево, 
а Тучапський з Троїцьким по $160. 
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Навчений попередніми прикростнмп, .н не дуже 

nірив і в ці переговори, занадто вже мене переслідує 

недоля. Та й було чого.! Контракт входить в силу тіль

ки в жовтні, а до того часу, що будемо робити? А. Кес

сада з своєю Південною Америкою мовчить. 

Будучи підчас переговорів у Берліні, я жив в од

ній кімнаті з Тучапснким. Коли Рабінов від'їхав, а на 

другий день повинні були їхати і ми, Тучапський з Тро

їцьким сказали, що вони залишаються для якихось 

справ, а я мусів їхати один. Я згодився. Вечером Тучап

ський, який до речі ненавидить Троїцького, як і той 

його, забажав чомусь ночувати в одній з ним кімнаті. 

Ранком приходить до мене й каже, що Троїцький мав 

з ним розмову, що не дозволить, щоб я одержував по 

$300 тижнево, бо по умові з "Товариством" я повинен 
діставати тільки чотири ''паї", цебто $240. Було видно, 
що вони не даром спали в оцній кімнаті. Я сказав, що 

нічого проти того не маю, бо умов дотримуюсь, але, 

щоб і вони діставали по умові. Все це робилось, мов

ляв, для того, щоб не дратувати хористів. Але хористи 

мене не запрошували, а Рабінов, і платилось мені не 

з їх платні. Та щоб було лихо-тихо, я згодився втра

чати $60 тижнево. Кумедна була вся ця справа. Вони, 
немов, і не знали на чиїх плечах лежить вся справа 

і через кого властиво і контракт побачив світло Боже. 

Нарешті вирішили всі питання "пропорційно" і я по

винен був діставати $280 тижнево. 

Я прямо дивуюсь Тучапському, кого б він не про

дав за копійку! Варто тіль:ки пригадати, скільки тільки 

заколотів було в хорі через нього, як його ненавиділи 

хористи, а Троїцький зокрема, і як він з~вжди ховався 

за :мої плечі, коли настигала його хорова хуртовина, 

щоб зрозуміти всю ціну його поводження, зради, на 

яку він супроти мене був здібний . . . І це все стане 

ще більш зрозумілим, І{ОЛИ знати, що він був за кор

доном тільки завдяки мені, як також і в хорі, з якого 
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йсго могли колибудь вигнати - і він так мені віддя
чується! 

Моя "слабість" до цієї людини зв'язана із спогада

ми мого хлоп'ячого житrя, що дуже дорого мені вихо

дить. Я певний, що він здібний лишити мене в саму 

скрутну хвилину життя, як це вже було у Варшаві. 

Але я також міцно вірю, що "Брехнею світ пройдеш, 

а назад не вернешся ! '' Тепер дещо про Кириченка як 
дириrента. 

Мені довелось цього добродія бачити у "Вар'єте" 

в Штетині. Краще було б його не бачити й не чути. 

Я на власні уші й очі переконався, що то може зроби

тн туnа й безрадна людина 'З чудово обробленим репер

туаром: нічого від моєї двохрічн<>ї праці не лишилось 

ні на крихітку. Все запаскуджено, перевернуте на ви
nоріт, пережоване й виплюнуте ... Невимовний жаль і 

обурення охоплює душу, коли бачиш, як цей дириrент 
шматує й тягає твої партитури по подвір'і та й ще щось 

там хрюкає. lЦо ж саме страшне для ока - це його ди

риrування ! Він уявив собі, що мій успіх захований у 
М('ЇХ !>УХах і він почав мене наслідувати. Не дай Боже 

нікему побачити себе в такому ''кривому зеркалі", як 

то прийшлось мені! Я прямо зненавидів себе, що міг 

дати цій малпі зразок для таких ідіотських, до нудоти 

простацьких і до гістерики смішних рухjв. Вражала бе

зодня його бездарности, відсутність самого примітив

ного почуття звукової й ритмічної, не кажу вже, краси. 

Ні! Просто пропорції. Хотілось кричати на rвалт і би

тись головою в стіну. Кожний твір виглядав підмальо

ваним, обідраним ... Нахабство ж цієї людини дохо

дило до того, що він пробував завести свої нюанси. 

Цим доводив хористів до такого обурення, що найбіль

Іним захисником моїх нюансів зробився навіть (хто б 
міг подумати!) Петро Огеценко. Інколи було так, що 

хор просив його не робити співанок, щоб не співати гір

ше. А його жінка розповідала всім, що він має ''Божу 
іскру" ... 



Забув записати, що у Варшаві я увійшов в зв'язок 

з Ржепецьким, який запропонував видати мої твори. 

Продав я йому за половину чистого прибутку 5, 6, 7-й 
десятки пісень, 2-ге виДання колядок для мішаного хо
ру і Веснянки. Не вмію бути бизнесменом, але хай буде, 

що буде! 

КІЛЬ, 10. Ш. 1922 року. 

Ще про Кириченка. Вчора мені дали лібретто ес

панських концертів під орудою Кириченка. Там по істо

рії хору друкована його біографія. Почав читати й очам 

своім не вірю! До чого тільки може дійти людське на

хабство! ''Біографія" ця голосить буквально таке: ''Цей 

блискучий дириrент народився на Україні в Любарі, на 

Поділлі. Освіту одержав в Немирові (Не сказано яку. 

Фактично скінчив ''Церковно-учительську школу"). 

Підчас війни організовував численні військові хори і 

був їх дирижером. Після війни при улаштуванню Мі

ністерства Мистецтв на Україні був організатором "На

ціона.J.rьних хорів" (був ним Ол. Приходько) і дириrу

вав "Національним хором" в Луцьку. (Де був церков

но-приходським учителем, - це всім відоме) .. В Києві 
був дирижером "Студентського хору" (був ним я) й ди

рижером Консерваторії Лисенка. (Була школа Лисен

І<а і при ній хор "Боян", яким дириrував я), а в Ки

ївській консерваторії був дирижером хорового співу і 

дирижерем хору (теж був я). Був дирижером хору в 

церкві "Сант Ольга" в Києві. (Це правда і вся,кий знає, 

що те значить). Від початку заснування Української 

Республіканської Капелі, був ії актуальним директо

ром (! ?) , і нарешті, скінчив Віденську консерваторію 

по композиції". Далі вже йти було нікуди. До речі, 

треба до цього ще додати мої рецензії, начеб то голоси 

критики про попередні його концерти, в яких викре

слено моє ім'я й подане його. 
Оце повна картина, як "хитрі малороси" зажи

вають слави. І це робилось тоді, коли в моїх лібреттах 
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не тільки не було вміщено моєї біографії, а деякі особи 

з ~'Національного хору", як Б ре нь, протестували проти 

вміщення там навіть моєї фотографії. А в книжці про 

Капелю, що видав Приходько, навіть не згадано, хто 

дириrує Капелею і хто стоїть на чолі музичної справи. 

Цю книжку опрацював Приходько разом з о. Сембра

товичем, який мостився до Капелі в Швайцарії. Видана 

на державний рахунок. Цю книжку я вІДІслав до ка

пелянського архіву при ~'Бібліотеці ім. С. Петлюри" 

в Парижі. 

Ще дещо. Ординський і Зражевський розповідали 
мені про цікавий випадок, який трапився через "Віден

ську консерваторію" в Севільї чи в Малазі, не пам'ятаю 

добре де. Там підійшов до Кириченка якийсь профе

сор музики місцевої консерваторії й запитав його, в 

яких роках він учивіZя у Відні. Кириченко назвав роки. 

Тоді той професор сказав, що й він там тоді вчився 

і просив назвати імена тодішніх професорів. Тут ста

лось щось дійсно скандальне, що Зражевський, який 

був при розмові, від сорому втік, а Кириченко стояв 

і кліпав очима. Гарна репрезентація! 

Це ясно й краще всіх моїх спогадів говорить про 

те, які типи були в хорі і на якій моральній площині 

була вся та орава. Бо коли Курчинський, відповідаль

ний за кшелянські валізи, міг розпорящжатись долею 

Капелі, ~Кириченко друкувати такі •'біографії", а інші ... 
Про це все колись історик Капели довідається з доку
ментів, які переховані будуть в українських архівах. 

Тоді тільки ті, що колись читатимуть ці мої запи.ски, 

зрозуміють мене, як невимовно тяжко було працювати 

в Капелі і з тим с.кладом людей показувати світові 

надзвичайну красу нашої пісні, як великого документа 

історіі культури украінського народу. 

Недавно довідався, що проф. З. Неєдли са;м кон

фіскував свою книжку про Капелю, в якій всю мистець
ку працю та li успіх приписав Тучаnському (Так Ту
ча.пський його інформував). До цього багато спричи-
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нились капеляни, які залишились в Празі. Вони йому 

відчинили очі на правду. О:обливо дбав про те "бідний" 

капелянии - ДяченкС?, який дістав по рекомендації 

Несдлого працю в типографії. Він потім закінчив Празь

ку консерваторію. 

БЕР ЛПІ, 24 квіт11я 1922 р. 

Більше місяця не писав, не було як. Треба почати 

з того, що Гамбурr і Бремен, де хор перебував два 

тижні в холодних кімнатах і при змінах температури 

зробили те, що і я, і в~і хористи похворіли й похрипли. 

В Берлін приїхали у ВелиІ<у П'ятницю, а в Суботу, 

під свято, мали концерт в "Бетовен Заль". Тут заряд

жені І<онцерти так: В "Бе'l·овен Заль" 5-го й 16-го, в 

"Мармур Заль" 17-го, 18-го й 20-го, а 26-го й 27-го 

повинні бути в "Гох Шулє фор Мюзік". 

Перший концерт був тріюмфальним: нас вітали 
як давних знайомих. Хор співав ТОНІ<О й елястично, 

пригадались швайцарські концерти. На жаль, свіжість 

сензації вже минула й рецеензії хоч і були чудові, але 

Н·~великі, а ми звикли до nростирадл... Ці рецензії по

трібні для Америки і тому це невигідно. Перспективи 

на будуче ще не ясні. 

Недавно одержав листа від Филиповича, кличе 

мене на Україну. Разом з листом прислав твори Ко

зицького, Леонтоновича, а також Вериківського. Леон

тонович - такий самий, яким я його знав: ні на крал

лю не по~унувся вперед; Козицький - модернізована 

міша нина Стеценка й Леонтовича; Бериківський тала

новитий, але ще неясний. Всі разом ідуть за Леонтови

чем. хоч бажають сказати щось нове, своє власне. А 

взагалі відішли від самої суті народнього духу, не 

знають українськоі музичної ет.нографіі і іх українська 

мова тільки в словах, не в музиці. З пісень творять 

якісь "п'єси". Коли б це не друкувалось для широкого 

вжитку, не було б шкоди в цій галузі нашого мис

тецтва, а так ... 
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Німецькі критики про концерти и Бер.:гrіні: 

"ZЕІТ", 4-го травня 1922 року. 

" .... Вражіння від цієї расової музики є єдиним 
в своїм р~і, а висока витонченість викладу та 

елементарність ритмяки поривають до подиву. 

Дириrент, п. Кошиць, в·міє панувати в однаковій 

мірі і над своіми співаками і на;ц слухачами. Чис

ленні відомі музики та письменники були присутні 

на к01щерті, і всі відчули на собі чар цієї музики. 

Не один добрий німецький хор (чолові чий) , що 
нівк не може позбутись мізерних шабльонів, міг 

би тут nовчитися того, як треба укладати про

грами. Бо українці сnівають тільки їхні власні 

чудові пісні, правда в обробках, що не раз дають 

доказ найбільшої зручности поруч з майже пере

ку ль тивованою складністю''. 

"Neue Кoelnische Zeitung", 6-го травня 1922 року. 
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... Цей хор то добірне, високо..;культивоване 

співоче товариство, що має всього-на-всього сорок 

осіб. Але, яка милозвучність з їх горлянок! Ми 
масмо перед нами першорядний хор ••а-капела''. 

Ви відчуваєте себе подоланим у хвилину, коли 

перші звуки торкнуться вашого уха. З чого по

ходить це чарівливе враження? Я ставлю на пер

ше місце могутню, просто непереможну силу гли

боких басів, котрим, як на наше вухо, може трохи 

загострі еопрани лиш через силу можуть проти

ставити іх кришталевий тон. В хорі панує сувора 

дисципліна, перед нами бушують тонові хвилі, 

зовсім незрівняна чудово ... могутня гармонія. Ми в 
Україні. Ми чуємо розкішні канти "Про св. Вар

вару", про 11Почаївську Божу Матір", або колядки 

й щедрівки, а нарешті, з музично-історичного по

гляду, надзвичайно цікаві українські народні піс

ні з притемненою барвою, сумною учтою слов'ян-



ського мистецтва, зі всіма блисІ<учими вогниками 

лоскотливого женихання. Слів не розуміємо, але 

зміст їх подає нам .музика. Понад всім цим блиском 
барв та кольорів, спОІ<ійний спосіб, з яким О. Ко

шиць веде своїх співаків. З цього "хору над хо

рами" будуть великі наслідки. його концерти зна

читимуть більше ніж проста собі насолоJ(а з двох 

годин переживання". 

Карл Штандкr. 

"Ailgem~ine Musik Zeitнng", 28-го травня 1922 р., Берлін. 
" ... В нашій газеті вже писалося докладно про 

це зовсім окремішнє, цілком на власнім грунті 

виросле мистецтво. Цього разу, ЯІ< і вперше, ті 

самі вражіння: та сама свіжість та віртуозність 

викла:ду, та сама досконалість у динамічних та 

ритмічних тонкостях --досконалість, до якої ми не 

звикли, і яку либонь треба пояснити невимовно 

багатим та інтензивним музичним природним хис

том оцих слов'янських співаків ... Тут виявляє себе 
численне коріння, з ЯІ<ОГО можна було б взяти 

б ага то доброго со І< У й нашому власному мистецтву. 

Є гідною уваги також і література українців. Те, 

як тут, наївно-народнє часто буває взяте в незви

чайно ориrінальну форму; тут аранжери справля

ються з ритмічними та гармонійними "фінесами", 

- все це просто непокоїть західнього музику, що 

вже став такий себе певний. В грунті ж речі, все 

це є незвичайно корисним для будучини також і 

нашого власного мистецтва. Справедливість і прав

да примушують нас ще раз назвати ім'я того над

звичайного мужа та вихованця хору, на котрого 

ми мусимо дивитися як на дійсну силу цієї висо

ковартісної співочої громади: Олександрові Коши

цеві належиться заслуга обзнайомлення нас зі 

скарбами украінської народньої музики та з здо

бутками цілком ориr'інальноі хорової школи". 
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ІЗ ЖИТТЯ КАПЕЛИ ПЕРЕД АМЕРИКОЮ 

Гребінецька з Польщі проситься до Капели. Я на

писав ій великого й одвертого листа, в якім з' ясував 
їй ії будучу ролю в хорі та подав свій і хористів погляд 

на артистів в ролі хорових співаків, а також написав 

про всю шкоду, якої хор зазнав від артистів. У відповідь 

на цей лист одержав запевнення і згоду їі підлягати 

всім умовам хорового життя і праці. Післали ій запро

шення і підписаний лист про з,году. Думаю, що нічого 

з цього не вийде, бо легше чорта охрестити, ніж так 

званого ''артиста" зробити порядним хористом. Разом 

післав запрошення Царик овій і Коровці. Відповіді не 

маю, може передумали. Треба випровадити з хору Ва

сютинську. Вона прекрасна спів а чк а, але неможлива 

людина. Ій завжди чогось бракує: то збирається їхати 

додому, то лишається, розпускає про хор несотварені 

речі... Друге добро - Черевко. І до цього часу не нав

чилась жодного українського слова й не хоче, багато 

п'є, а ії підтримують в цьому деякі хористи. Де тільки 

набрали таких тшrів, Господи ! 
Мала Назаревич немає голосу, а Янка Матусевич 

хоч і має, але в хорі мовчить. Взагалі роботи по нпо
рядкуванні хору до бісового батька. 

Кириченко заявив, що іде в Ляйпціську консервато
рію вчитися на ''Лисенка" ... Миронюк, в Празі, вчиться 
11На Гоголя". І це не жарти! Миронюк достовірно так 

говорив: ''Все таки, коли ти пись,менник, хочби такий 

як Гоголь, то - завжди жива копійка в кишені вору

шиться" ... 
Закінчили свої концерти в Берліні без недобору, 

але з таким прибутком, що вижити до виїзду до Аме

рики немає як. Мали ми всього 16 концертів. Проїли й 
той аванс (100.000 нім. марок), що дав Рабінов. Післали 
Рабінову нову вимогу про аванс, а він замість авансу 
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прислав приятеля, який сказав, що Рабінов тоді дасть 

новий аванс. коли ми з ним підnишемо нову умову на 

другий сезон. З тим в~н проnонував піднесення оплати 

на 15 '/~ . Почались знову торги. Врешті хор nіслав йому 
телеграму з вимогою піднесення платні на 50 r;~. 

Забув вчасніше заnисати, що на концерти в Берліні 

приїхали з Парижу бувші капеляни: Кучерів з Чорною, 

Чехівський, Литвин з жінкою, бо прочули про Америку. 

Вони всі з'явились на концерт немов ніколи й нічого не 

трапилось. Я прийняв їх :вdдnовідно до їх за;слуг. 

Тучапський і на американській справі створив іс

торію, подібну до чеської. Ще в березні місяці, під час 

переговорів з Рабіновим, виходячи з готелю, я ненаро
ком nочув, як Тучаnський просив Рабінова вмістити в 

реклямі його фотографію. Рабінов, не знаючи про ролю 

Тучапського, згоджувався. Я звернув увагу на це Тро

іцькому. Дійсно, в липні Рабінов прислав нам з Ню 

Норку журнал з нашою реклямою ("Музікал Кур'єр" 

ч. 2198.) В цьому журналі поруч з хором, Слободською 
і Давидовою (солістки) читаємо і про Тучапського, що 

иін так навчав ''цих славних артистів", що з них вихо

дять "вокальний орган", "симфонічна оркестра", "сми

чковий квартет" і др. Вийшла стара історія: Тучаnсь· 

кий знову привласнив мою працю і все приписав собі. 

Тільки в цьому випадкові справа приймала нове, більш 
ІІІкідлцве зафарбування. Він на моїх плечах робив собі 
рекляму в Новому світі, куди прагнув дістатись і там 

.ТJишитись назавжди. Будучи "моїм приятелем", він на 

моїх очах повторював те саме, сmідіючись, що поки я 

про те довідаюсь, рекляма йому вже буде зроблена. 
Цього разу я тим був зрушений аж до нервового потря

сення. Цікаво, що "Кішка знала, чиє м'ясо з'їла". На 

другий день хорові видавали гроші і Тучапський з 
Ікінкою не прийшов за платнею, це сталось перший раз 

за три роки. на: засіданні хору я, показуючи прислану 

рекляму, запитав Тучаnського, чи не багато часом тут 
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про нього написано просив його пояснити всім, ян 

"чеські'' дані дістались до Рабінова, який не цікавився 

його заслугами. Він почав все спихати на Рабінова, 

але Троїцький сказав йому: • •коли реклямується хор 
і дириГент, вони виступають як солісти, а ви в якій 

ролі тут виступаєте, коли ви простий звичайнісінький 

хорист?" Він мовчав. Було гидко, смішно й соромно. 

Пізніше він був остільни нахабний, що запропонував 

мені: "Напиши Рабінові, щоб не реклямував мене". Я 

вже не міг витримати й відчитав його, як слід. Потім 

я одержав від нього плаксивого листа із запевненням 

мене в його щирій до мене дружбі, що він завжди був 
чесним і нікого не обкрадав. Після такого випадку 

порядна людина не залишилася б в хорі ні на хвилину, 

а він обтерся, і як нічого не сталось ... 

Коли б розповідати про все, що робилось зі мною 

цього літа в Берліні, я не міг би того зробити. Справа 

в тому, що наше з'єднання не мало. як потім виявилось, 

щирости з боку Троїцького. З його вдачею й любов'ю 

до інтриг, праця в спокійних умовах для нього не була 

мислима. Він міг працювати тільки в І<аламутній воді. 

Людини, що так прагнула бути в болоті, я не бачив на 

своєму віку. його бажання було дістатись до Америки 

і там знову під орудою КириченІ<а перейти на кабаретну 

роботу. Хоч право набору хористів належало до мене, 

він увесь час втручався в цю справу, інтригував, до

магався, залякував, слідкував і др. Я розумів і бачив, 

що коли у мене в хорі не буде щирих до мене й моєї 

nраці людей, буде знову те саме, що було до цього 
часу. Тому я хотів спровадити з Києва Масиченна, 

Аристова, Сміловську, Лебединську й Хіжнякову. А 

Троїцький все робив таІ<, щоб побільшити свою ••групу''. 

Почав проситись до хору Кириченко, за нього просив 

і Троїцький, але я йому сам відмовив. Тоді Троїцький 

почав втягати до хору своїх приятелів з старого хору. 

Через все це утворювалась нездорова атмосфера. Спра-
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ва з хористами з Києва стояла дуже зле. Час .пстів, 

треба було набирати хористів і розучувати репертуар. 

Еже почався вересень, _а 16-го ми повинні були виїхати. 

На киян можна було б махнути рукою, але їхні роз

пачливі листи примушували затримуватись. Чекали їх 

аж до 14-го вересня. Так вони й не приїхали. Цим 

скористались старі співаки. Троїцький ре1шмсндував 

своїх приятелів, а я знаходився на безвихідді - я по

требував співаків. Так знову дістались до хору. Шан

дровський, із Сербії дістав Гребінецького. Треба було 

басів і я змушений був прийняти тю<ого заводіяка й 

маняка як Костецький. Про нього варто дещо розпо

вісти. Він був правдивою нездарою у всіх відношеннях. 

Колись працював в російському інтендантстві, потім 
у "Відділі постачання" в У.Н.Р. Через те він уважав 

себе великим "громадським діячем". Про його "діял:h

ність" ніхто не міг щось сказати. А я знав його ЯІ\ 

найбільш нездібного бурсака, мого учня, що ледви

ледви закінчив Київську Духовну Семінарію і то через 

значний голос- октавист. Він, при абсолютній тупості 

розуму і ослинній впертости, слабував на манію велич

ності. Він любив різні комітети, збори, засідання, про

тести, протоколи ІЇ хотів скрізь бути головою. В Дю

сельдорфі по розвалі хору, він пішов працювати в май

ни. Там покуштував смаленого вовка і почувши про 

І{ОНтракт на Америку, просився до хору. Я написав 

йому, що можу прийняти його тільки співаком і під 
умовою, щоб він свої "громадські" експерименти при
пинив, підлягаючи тій формі хорового життя, яка тепер 

в хорі. Він згодився, а потім робив багато лиха. 

Чехівський був хорий на "кр1п~ливий патріотизм", 

був несталим, змінливим. Він почав моститись до хору, 

граючи на імені свого брата Володимира, мого товари
ша ІЇ приятеля та на тому, що його брат Микола, коли 

я виїжджав з Києва, написав мені пропуск, бо ж був 

комендантом міста. До того ж я не забував, що з Києва 

л виїхав у вагоні родини Чехівського. І через це все я 
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повинен був знову взяти до хору руїнника Олексу 

Чехівського. 

М. Гребінецька, яка так улесливо просилась до 

хору з Польщі і підписала всі вимоги, не могла раху

ватись в хорі. Випадково вона ДіЇсталась в Чехію, куди 

їі виписали на ШевченківськИ!Й вечір. Вже з Чехії вона 

написала мені листа в зовсім другім тоні, ніж раніше: 

rцо вона славна артистка, п~о з ії голосом, як кажуть 
пражські студенти, можна об'їхати ввесь світ, що М. 

Садовс:ький влаштовує їй концертону подорож по Чехії 

і що вона не може погоджуватись одержувати таку 

платню, як звичайна хористка. Я їй відповів, що другої 

від неї відповіді й не сподівався, що я не помилився, 

коли писав їй про хорові та свої погляди на артистів 

в хорі, і побажав їй світової слави й успіхів. 

Запросив я ще до хору Левченка. Він не мав видат

ного голосу, але був людиною споІ:сі.йною і тяжко 

страждав на фізичній праці. Бракувало ще співаків, а 

часу було мало й вибирати не було з кого. Я махнув 

па все це рукою й віддав цю справу на вирішення Тро

їцьІюго. Нсрвп мої дійшли до того стану, що безпри

чинні сльози були для мене звичайним явищем. По

чинаючи від 1-го вересня й до самого виїзду я майже 

зовсjм не спав. Все це безголов'я й клопіт через ки

ївську невдачу ребили мене зовсім слабим. До того ж 

і репертуар не був готовий, все відкладалось до повного 

хору. Залишати хор без праці також не було можливим, 

щоб не дезорганізувати його, а в хорі ж були нові лю

ди ... 

Тож, щоб відпочати та набратися сили на каторжну 

американську працю, я прийшов до повного знесилення. 
І як нарочито в останні дні американський консул за

трима в візування па сів, через що ми мог ли спізнитись 

і на пароплав і на концерти. Це внесло немало паніки, 

нервовості і страждань нікому непотрібних і шкідливих, 

як та капля, rцо переповнює чашу. Хористи обвинува-
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чували Стеценка, який подібну історію викликав у 

Варшаві. Нарешті все якось полагодили і можна було 

рутиати в дорогу. . 
Жив я увесь час в Іоганністалі під Берліном, у 

дуже доброї й симпатичної фрау Ляйст. Там трохи 

працював і злагодив Літургію. 
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Олександер Кошиць 

Народився 12 вересня 1875 р. в селі Т.арасівці, на Звениго
родщині. в ~країні .. чие я в ухоuнtи іна )ії і Ду,·овній 

Акад~ tії в Ки ві. Ь~ в організаторо 1 студ m Ьких 1 театральних 

хорів, в 1918 р. був диригента! ·· 'країнської Державної Капе
лі", а в 191 g, р. диригентом .. rкраїнської Республіканської Ка
пелі". З цією ~'РКапе.1Іею він з доручення Директорії, Уряду 

УНРеспубJІіки, був виїхав у турне по Европі. 

Помер 21 вересня 1944 р. в Вінніпезі в Канаді, і там похо

ваний. 
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