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Деятельность украинской эмиграции в Чехословакии по созданию Общества «Музей 

освободительной борьбы Украины».
В статье освещен процесс создания и деятельности Общества «Музей освободитель-

ной борьбы Украины» в Чехословакии. Акцентировано внимание на предпосылках созда-
ния, целях и задачах, организационно-структурных принципах деятельности учреждения, 
воссозданы основные этапы его деятельности. 
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Activities of the Ukrainian Emigrants in the Czechoslovak Republic from the Establishment 

Period of the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for Independence.
The article is devoted to the establishment and activity of the Society of the Museum of 

Ukraine’s Struggle for Independence in Czechoslovakia. The main attention is focused on the 
reasons of the Society establishment, its aims and tasks, organizational and structural principles 
of its activity, as well as stages of its functioning. Besides, special attention is paid to the impact 
of authorities on the activity of the Museum Society. What is more, the Society’s cooperation with 
various scientific, cultural and other organizations is under research. The article also deals with 
cultural and educational activity held by the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for 
Independence. Thus, the overall aim of this research paper is to analyse the Society’s activity in 
Prague during 1925–1948.

Key words: Ukrainian emigration in Czechoslovakia, the Museum of Ukraine’s Struggle for 
Independence in Prague, the Ukrainian House.
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Олена Гуменюк 
(Київ)

СОЮЗ УКрАЇНСьКИХ ПлАСтУНІВ-емІгрАНтІВ В ЧеХОСлОВАЧЧИНІ  
В КОНтеКСтІ мІЖНАрОдНОгО рУХУ СКАУтІВ

У статті розглядаються причини становлення та основні види діяльності Союзу 
україн ських пластунів-емігрантів. Наголошується на важливості представлення україн-
ської нації Союзом українських пластунів-емігрантів в контексті міжнародної співпраці.

Ключові слова: пластуни, еміграція, український, Європа, Чехословаччина.

Зародження скаутського руху пов’язують з ім’ям генерала Роберта Бейдена-Пауелла у 1908 р. А 
країною, звідки скаутський рух бере початок стала Великобританія. Територією зародження і поши-
рення українського пластового руху на початку ХХ століття стала Західна Україна. Український пласт 
– це національне відгалуження міжнародної молодіжної скаутської організації. Або якщо більш де-
тально, то пласт (також Український Пластовий Улад) – організація української молоді для всебічно-
го патріотичного самовиховання, в якій відповідно до виховних методик міжнародного скаутського 
руху, поєднаними з українськими національними традиціями й цілями, виховуються діти й молодь. 
Основоположником українського пласту вважається Олександр Тисовський, доктор біологічних та 
філософських наук. У 1911 році він сформулював основні ідейно-організаційні засади української 
молодіжної організації з чітко вираженими національними ознаками. На рубежі 1911–1912 років у 
Львові, що тоді входив до складу Австро-Угорської імперії, майбутні старшини Української Галиць-
кої армії – Петро Франко та Іван Чмола почали організовувати перші пластові гуртки [3, c. 11-12]. 
Протягом перших двох десятиліть ХХ століття пластові організації набули широкого поширення 
на українських західних та центральних землях, відіграючи важливу роль в справі патріотичного 
виховання української молоді особливо в період Першої світової війни та національно-визвольних 
змагань.

Перш ніж характеризувати організації українських пластунів-емігрантів, потрібно коротко зупи-
нитися на основних моментах устрою та особливостях пластового руху. Отже, головними в діяльнос-
ті пласту є виховні спільноти або т. зв. пластові улади, де гуртуються і виховуються діти і юнацтво, 
окремо хлопці та дівчата. Перший з них – Улад Пластових Новаків (новачок), охоплює дітей віком від 
7 до 11 років, організованих у рої й гнізда, які діють під керівництвом новацьких вихованців. Осно-
вою другої виховної спільноти – Уладу Пластунів Юнаків (юначок), є гурток, що складається від 6 
до 8 хлопців або дівчат, віком 12 – 17 років; кілька гуртків певної місцевості об’єднуються в курінь. 
Як гуртки так і курені діють під керівництвом обраних гурткових і курінних провідників, та за до-
помогою призначених їм упорядників і зв’язкових. Третьою виховною спільнотою є Улад Старших 
Пластунів (пластунок), в якому гуртуються у добровільних і самоуправних гуртках і куренях старші 
пластуни від 18 до 26 років. Окрему спільноту в рамках пласту становить Український Пластовий 
Сеньйорат, де гуртуються пластуни після виходу з лав Уладу Старших Пластунів, організовані у 
територіальних або загально-територіальних куренях [9, c. 23]. Потрібно зазначити, спорт відігра-
вав важливу роль в пластовому житті (устрої). Під час таборів найчастіше влітку та мандрівок або 
іншими словами походів пластуни вправлялись у фізичній майстерності та виховували в собі витри-
валість, стійкість. Через фізичні вправи, ігри, спортивні змагання пластуни гартували не тільки тіло, 
а й розвивали в собі готовність в будь-який момент долучитися до боротьби за відновлення власної 
держави. Тобто фізичне виховання було невід’ємною частиною патріотичного вишколу пластунів.

1920-і роки стали періодом випробувань для українських пластових організацій на території Га-
личини та Волині, що на той час перебували у складі Польщі. Після вирішення долі Галичини у 1923 
році, яка мала б стати автономією в складі Польщі, польська влада почала більш активно цікавитися 
діяльністю українських патріотичних організацій на Західній Україні. Перш за все поляків цікавили 
організації, що виховували молодь. Найбільшими з них були спортивні та військові товариства, такі 
як «Січ» і «Пласт». Польська влада збільшує тиск на пластунів, забороняє проведення таборів та 
вишколів. Зрештою, у 1928 році польська влада забороняє легальну діяльність пласту на Волині, а 
у 1930 – в Галичині [6, c. 32]. Таким чином, пласт на українських землях переходить до підпільної 

© Олена Гуменюк, 2015
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діяльності, а на еміграції пластові організації набувають значення легальних представництв україн-
ських емігрантських осередків.

Отже, в міжвоєнний період нового розвитку український пластовий рух набув на еміграції, зокре-
ма, в Чехословаччині (ЧСР). Ще в 1921 р. в Чехословаччині, а саме, в Празі та Подєбрадах, були ство-
рені пластові дружини за зразком чеських скаутських організацій. В 1925 р. в Празі була організована 
Українська Пластова Команда, яка координувала свою діяльність з Верховною Пластовою Командою 
у Львові. Український пластовий рух на еміграції і, зокрема, його найбільша координуюча організа-
ція Союз українських пластунів-емігрантів в ЧСР (СУПЕ) – відігравали важливу роль в справі про-
пагування української справи за кордоном [3, c. 45]. Новою метою діяльності українського пласту на 
еміграції стало офіційне представництво організації, охоплення пластовим рухом всієї еміграції по 
різних місцях скупчення українців, протест проти заборони та переслідувань пласту. Для виконання 
цієї мети в Празі було створено СУПЕ – Союз українських пластунів-емігрантів.

Союз українських пластунів-емігрантів як незалежну легальну статутову організацію засновано 
в Празі в 1930 р. Установчий з’їзд СУПЕ проходить в Празі 7 червня 1931 р., а до того часу діяв його 
ініціативний комітет – Тимчасова команда СУПЕ [7, c. 38]. Союз одразу розпочав активну пропаган-
дистську діяльність, інформуючи іноземну громадськість не тільки про пластовий рух на еміграції, 
але й гідно представляючи всю українську еміграцію. Також висилались як окремі представники, 
так і цілі делегації на міжнародні скаутські змагання (джемборі). Найбільший успіх мала делегація 
українських пластунів на т. зв. Першому слов’янському джемборі, що проходив в Празі 27 червня 
– 3 липня 1931 р. Почесним головою даного джемборі, або як його ще називали з’їздом, був прези-
дент Чехословаччини Томаш Масарик. Завдання з’їзду полягало у взаємному пізнанні та зближенні 
слов’янських народів. В даному контексті варто навести частину промови, виголошеної представни-
ком української делегації на Першому слов’янському джемборі: 

«Дорогі брати і сестри!
Зараз, коли ми приступаємо до свого великого діла, до свого виступу, я хочу, щоби кожний з Вас і 

всі ми згадали про свій милий, тихий край, свою рідну Україну. Бо це для неї ми тут живемо, для неї 
працюємо. Для неї кладемо свої сили. Сьогодня ми робимо свій перший крок, вірніше – Ви, дорога 
молодь, робите свій перший крок, хоч за Вами вже 5 років праці. У повній свідомости важливости 
менту, ми мусимо зробити цей крок спокійно, гідно й гордо. Цього вимагає вся сума обставин, цього 
вимагає наша Українська справа. Ми не тільки не можемо зробити чогось негідного, але повинні 
прикласти всіх зусиль, щоби наші вороги не могли нас спровокувати на якийсь вчинок, який би нас 
сплямував. Хай вже ті скавти, що Ви з ними зустрінетесь приїдуть з ворожого для нас краю, чи з 
приязного, Ви повинні добре памятати точку пластового Закону, що пластун пластунові є братом 
і приятелем всіх людей доброї волі. А тепер ми робимо свій перший крок. Ми віримо, що він буде 
добрий, що він поможе нам скорше зобачити свою вільну Україну. Цеб-то, вона зараз не є вільна, 
але вона буде вільною і ми мусимо постаратися, щоби вона була вільною. Ще раз повторюю, що наш 
виступ має бути спокійний, гідний і гордий» [1, арк. 8].

Потрібно наголосити на значенні спорту в якості міжнародного представлення руху українських 
пластунів. Адже жодний скаутський з’їзд, або джемборі, не проходив без спортивних змагань. Саме 
пластом на еміграції приділялась значна увага у вихованні молодого, фізично здорового, патріотично 
налаштованого покоління українців. Пласт являв собою невід’ємну частину всього молодіжного руху 
українських емігрантів. Зокрема, студенти були активними учасниками пластового руху на еміграції. 
Так, члени Громади студентів-емігрантів з Великої України заснували в 1922 р. Українське спортивне 
братство «Тур», яке в своїй організаційній структурі передбачало існування секції скаутизму. Діяль-
ність пластунів в повній мірі відповідала меті та основним завданням Українського спортивного 
братства «Тур» – утворити в широкому масштабі українську спортивну організацію, в першу чергу 
серед української еміграції в Чехословаччині, яка б піднесла роль та значення спорту серед українців 
і набула б певної поваги серед спортивних організацій інших народів [4, с. 269].

Великого значення надавалось спорту в Школі українських пластунів у таборі інтернованих вій-
ськових Армії Української Народної Республіки в Щипіорно, Польща. Крім викладання обов’язкових 
предметів (праці в майстернях і на городі, природознавства) окрема увага приділялась спорту. По-
чавши з військових спортивних вправ у школі, пластуни перейшли до т. зв. «американського спорту», 
для чого приїхав спеціальний інструктор, а спортивне приладдя надіслала доброчинна місія – YMCA 
(Товариство Американської Християнської Молоді), вона ж розробила програму. До нової спортив-
ної програми входили: гімнастика, масові ігри, складні ігри (волейбол, баскетбол, бейсбол, футбол), 
бокс, легка атлетика та ін. Через два місяці після початку занять пластуни школи успішно змагалися 
з учнями польських шкіл. Вихідці даної школи стали основою української гімназії в Ржевницях в 
Чехословаччині, що також була значним осередком українського скаутського руху[7, с. 110]. 

Такі заходи, спрямовані на представлення пласту за кордоном як частини всієї української нації 
на еміграції, мали велике значення і здобули підтримку української справи в Чехословаччині, Ве-
ликобританії, Югославії, Німеччині, Австрії, Скандинавських країнах. Делегації пластунів на всіх 
міжнародних змаганнях виступали під синьо-жовтими прапорами і завжди наголошували, що пред-
ставляють державу Україну [1, арк. 2-4].

СУПЕ об’єднував численні організації як в Європі, так і на українських землях. Спочатку створю-
валися старшопластунські (з числа студентів), згодом юнацькі і новацькі відділи. На 1932 р. СУПЕ 
координував роботу 15 куренів, з них сім у Ржевницях (ЧСР), три у Празі, по одному в Брні, Данцігу 
(сучасний Гданськ), Кракові та інших містах. На початку 1933 р. членами СУПЕ стали пластові від-
діли в Парижі, Граці, Греноблі, Відні, Загребі [5, c. 54].

Серед найбільших та найактивніших пластових організацій, членів СУПЕ, потрібно загадати про 
гурток пластунів в Королівстві Югославія у Загребі – «Перелетні». Працюючи напівлегально, без 
затвердженого владою статуту, члени гуртка проводили національно-пропагандистську працю серед 
місцевих українців, влаштовували зібрання, виступали з доповідями і рефератами, організовували 
екскурсії тощо [8, арк. 8].

В Кракові на початку 1930-х років існував пластовий курінь ім. 22-го січня при Українській сту-
дентській громаді. Курінь діяв як «туристично-краєзнавча секція Пласт», на чолі якого був в подаль-
шому відомий діяч Організації українських націоналістів (ОУН) – М. Климишин. Після заборони 
пласту польською владою в 1933 р. значна частина членів куреня перейшли до ОУН [11, арк. 97].

Франція протягом міжвоєнного періоду була важливим центром для української політичної емі-
грації. Крім того, при Генеральній раді Союзу українських емігрантських організацій у Франції в 
1937–1939 рр. діяла Пластова Референтура, що видавала неперіодичний пластовий журнал «Скоб». 
Пластова Референтура організувала вперше український пластовий табір у Франції в Шалеті  
(18 серпня – 19 вересня 1937 р.). Участь в таборі взяло 56 дітей. Учасники табору приїздили з Шале-
ту, Парижу, Ліону. Комендантом табору було запрошено С. Сірополка з Праги [10, арк. 4]. 

Відстоюючи інтереси українського народу, а саме протестуючи проти політики Польщі та 
розв’язання пласту в Галичині та Волині, Союз українських пластунів-емігрантів провів масштабну 
акцію протесту. Так, органи СУПЕ розіслали до пластунських організацій та українських еміграцій-
них видань письмові протести (650 примірників на 300 адрес), про це свідчать матеріали у «Вістях 
СУПЕ». Крім того, команда СУПЕ публікувала меморандуми в іноземних виданнях в справі тиску 
польської влади на пласт та проведення т. зв. пацифікації (умиротворення насильницькими методами 
населення) в Галичині та на Волині. З викриттям польської урядової політики, пов’язаної з утисками 
українського населення в межах Речі Посполитої виступали делегати СУПЕ з доповідями на між-
народних конференціях, з’їздах, змаганнях [2, арк. 45-48]. Тому варто навести уривок саме з такого 
меморандуму, представленого іноземній громадськості делегатами СУПЕ: «В Галичині пластові від-
діли, що видержали воєнну пробу підчинилися на весну 1918 р. ново основаному «Тов. Охорони Ді-
тей і Опіки над Молоддю» у Львові як свому патронові, та добилися навіть признання від б. австр. 
шкільної влади 1918 р. Від цього часу по нинішній день працює Пласт як самостійна секція Т. О. Д., 
хоч в послідному часі працюється над статутом окремого тов. «Пласт» у Львові. По українсько-
польській війні 1918–19 р. були пл. відділи в Галичині перші у віднові своєї діяльності з поміж усіх 
укр. товариств. Пластова молодь була перша, що активно вступила на шлях обнови українського 
життя в гірко-тяжких для цілої Нації обставинах. В 1920 р. відновлено пл. централю цим разом 
при Т.О.Д. і названо її «Верховна Пластова Рада». Польська влада політична й шкільна відразу ста-
ли на негативному становищі у відносинах до Пласту, хоч по рік 1923 р. не звертали може особливої 
уваги на нього, заняті надто своїми внутрішніми справами… Зразу шкільна польська влада держа-
лась австрійської традиції невтручання. До 1923 р. був у Верховній Пластовій Раді представник 
шкільної влади, що формально був певною охороною Пласту перед офіційною владою на місцях. Та 
навіть в добу цих «ідилічних» часів Укр. Пласту в Польщі загал поляків не сприяв Пластові, а навіть 
його нищив, уживаючи до цього своєї власти» [2, арк. 36-37]. 

Союз українських пластунів-емігрантів та його споріднені організації в Європі припинили свою 
діяльність з початком Другої світової війни. Спочатку був ліквідований осередок СУПЕ в Чехос-
ловаччині в 1938 р., а протягом наступних декількох років припинили роботу пластові організації 
у Франції, Югославії та інших країнах. Це було викликано розпорядженням Гітлера про заборону 
скаут ського руху і, зокрема, пластових організацій як виразників національної ідеї українського на-
роду.

Діяльність СУПЕ в справі пропаганди української справи мала великий масштаб та успіх, окремо 
потрібно відзначити участь делегатів-пластунів на всіх міжнародних з’їздах та активну видавничу 
діяльність СУПЕ. Ці заходи відігравали велику роль і здобули підтримку української справи на тери-
торії європейських країн.
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Елена Гуменюк
Союз украинских пластунов-эмигрантов в Чехословакии в контексте международ-

ного движения скаутов.
В статье рассматриваются причины основания, а так же основные виды деятельнос-

ти Союза украинских пластунов-эмигрантов. Подчеркивается значение представления 
украинской нации Союзом украинских пластунов-эмигрантов в контексте международно-
го сотрудничества.
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Olena Humeniuk 
The Union of Ukrainian Plast Émigrés in the Czechoslovak Republic in the Context of 

International Scout Movement. 
The founding reasons and main kinds of activity of the Union of Ukrainian Plast Émigrés are 

underlined in the article. The author points out the importance of the Ukrainian nation representation 
by the Union of Ukrainian Plast Émigrés in the context of international scout cooperation. The 
researcher emphasises that this Union played an important role, since it popularised Ukraine 
abroad. Among the most important objectives of the Union of Ukrainian Plast Émigrés in the 
Czechoslovak Republic the author outlines the following: to officially represent the Union, to 
enrol members from other cities and, therefore, to unite the emigrants, to protest against Plast 
prohibition and persecution, etc. 

Key words: Plast, Union of Ukrainian Plast Émigrés, International Scout Movement, 
emigration, the Czechoslovak Republic.
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ЧАСОПИС «ВІСНИК СОЮЗУ ВИЗВОлеННя УКрАЇНИ» (ВІдеНь,  
1914–1918) яК ЧИННИК СтАНОВлеННя дерЖАВНОСтІ УКрАЇНИ

Стаття висвітлює сторінки історії українського еміграційного часопису «Вісник Сою-
зу визволення України», що виходив у Відні у 1914–1918 рр., і став одним з чинників станов-
лення державності України періоду Першої світової війни.

Ключові слова: зарубіжна україніка, український еміграційний часопис, Перша світова 
війна, становлення державності.

Процес національного відродження, державотворення в сучасній Україні нерозривно пов’язаний 
з осмисленням історичного минулого нашого народу, прагненням осмислити духовний досвід по-
передніх поколінь. У цьому контексті великий інтерес зберігається до української преси, яка сама є 
частиною історії, оскільки живиться реальною дійсністю і, в свою чергу, впливає та збагачує її. 

Одним з напрямків наукових досліджень відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського є опрацювання часописів діаспори, того пласту періодичних видань, 
які виходили за межами України, і які зберігалися раніше в закритих спецфондах й були неприступні 
для широкого загалу читачів, введення до наукового обігу їх змісту та створення й забезпечення умов 
їх бібліографічного використання. 

Одним з таких джерел є «Вісник Союзу визволення України» (далі «Вісник СВУ»), журнал, який 
виходив у Відні з 1914 до 1918 рр. Це був друкований орган першої політичної організації на зем-
лях західної України – «Союзу визволення України». Матеріали про діяльність «Союзу визволення 
Украї ни» й його друкованого органу були заборонені у радянській Україні. Радянська історіографія 
зображала «Союз» як організацію буржуазних націоналістів, що отримувала кошти від австро-ні-
мецького блоку з метою підривної діяльності серед російських військовополонених часів Першої 
світової війни у боротьбі проти Росії. Перегляд такого погляду розпочався з здобуттям Україною 
незалежності. Якраз в рік відзначення сторіччя Першої світової війни і виникнення «Союзу визво-
лення України», підводимо перші підсумки вивчення його діяльності вже в новітні часи. Одними з 
найбільш послідовних дослідників цієї теми, є сучасні історики І. Срібняк [11, 12], І. Патер [6, 7].

Серпень 1914 р. виявився переломним в житті українського народу. Вибух Першої світової війни, 
частиною якої була війна між Росією та Австро-Угорщиною, державами, що володіли українськими 
землями, пробудив надії багатьох українців на можливість розв’язання українського національного 
питання. 

Перед Першою світовою війною Росія підтримувала панслов’янський рух, що в основному було 
мотивовано етнічними і релігійними прихильностями і конкуренцією з Австро-Угорщиною. За допо-
могою воєнної сили вона прагнула розширити територію Російської імперії до Карпатських гір, за-
хопити під прикриттям ідеї «об’єднання всіх руських земель під скіпетром російського царя» Східну 
Галичину, Північну Буковину, Закарпаття, а також використати воєнний стан, щоби назавжди покін-
чити з національним рухом українців, знищити останнє, сильне гніздо українського сепаратизму в 
Галичині, що загрожувало її великодержавним, імперіалістичним планам і цілості російської імпе-
рії. Протиукраїнська російська преса поширювала думку, що Росія до того часу не зліквідує у себе 
українського національного руху, доки поза кордонами буде існувати вічне джерело української ідеї 
в Галичині, що буде все оживляти національний спротив українців в Росії. 

Українські провідники з початком Першої світової війни, виношуючи, хоча і не зовсім чітко 
окреслені, наміри здобуття політичної самостійності, почали шукати шляхів реального впливу на 
розвиток воєнних подій, щоб наприкінці війни мати голос при визначенні долі України. Політична 
ситуація тих років дала їм можливість розвинути ідею відновлення української державності, а також 
розробити програму втілення її в життя.

Зрозумівши, що перемога Росії у війні була б смертельним ударом по українству, галиць-
ка інтелігенція спільно з наддніпрянськими емігрантами стала під час цього протистояння на бік 
 Австро-Угорщини та Німеччини. Внаслідок цього виникли дві формації: політична – «Союз визво-
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