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УКРАЇНСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО В ДОБУ ТОТАЛІТАРИЗМУ 

 
Показано, що в умовах тоталітаризму завжди здійснювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особистість мит-

ця. В українському образотворчому мистецтві це оберталося на боротьбу з "формалізмом", з "національною обмеженістю 
в українській тематичній картині" та на боротьбу з "українським буржуазним націоналізмом". 

It is shown, that in the conditions of totalitarianism the hard ideological pressure on the creative personality of artist took place. In 
the Ukrainian fine art it took forms of struggle against "formalism", "national limitation of the Ukrainian topical picture" and "Ukrainian 
bourgeois Nationalism". 

 
Тоталітаризм – це тотальне підкорення економіки, 

культури, духовного життя суспільства державі, це "на-
ростання тенденцій унітаризації, космополітизації, "ін-
тернаціоналізації" та інших тенденцій у житті сучасного 
людського суспільства" [10, с. 591]. Оскільки держави з 
тоталітарним політичним режимом прагнуть контролю-
вати все, включаючи думки й емоції кожного громадя-
нина, то такі держави створюють особливий культурний 
феномен зі своєю специфічною ідеологією, естетикою, 
організацією та стилем. Виділяють основні ознаки тота-
літарних держав: 1) насильницьке встановлення одно-
партійної системи або єдиновладдя, шляхом знищення 
інших партій; 2) зрощення партійної та державної сис-
теми управління; 3) уніфікація всього суспільного життя; 
4) авторитарний спосіб мислення; 5) культ національно-
го вождя; 6) політичний терор [3, с. 45-46]. Найважливі-
шим етапом створення тоталітарної держави є знищен-
ня опозиції. Держави з тоталітарним політичним режи-
мом ХХ ст. – фашистська Німеччина, Італія періоду 
Муссоліні, Китай, СРСР та ін. – мають багато спільного 
між собою. Їх ріднять технології тоталітарного пануван-
ня, наповнені лише різним ідеологічним змістом. Однак 
розглядати культуру СРСР, зокрема мистецтво, лише в 
негативному ракурсі було б однобоким явищем. Особ-
ливості мистецтва тоталітарних режимів Європи ґрун-
товно досліджували: Світлана Бойм, Ігор Голомшток, 
Орест Голубець, Борис Гройс, Ханс Гюнтер, Володимир 
Паперний, Олексій Роготченко та ін. Вони зосереджу-
вали свою увагу на ідеологічних принципах тоталітари-
зму, на механізмах управління мистецтвом, на станов-
ленні офіційного державного художнього стилю, на 
творенні канонів у мистецтві та на особливостях соціа-
лістичного реалізму. 

Тоталітарне мистецтво формується в країнах, де її 
керівництво: 1) оголошує мистецтво зброєю своєї ідео-
логії та засобом боротьби за владу; 2) монополізує всі 
форми та засоби художнього життя країни; 3) створює 
всеохоплюючий апарат, який контролює мистецьке се-
редовище держави; 4) із багатьох напрямків, які існують 
на даний момент у мистецтві, вибирає один, що найбі-
льше відповідає його меті (зазвичай, консервативний) і 
оголошує цей напрямок офіційним, єдиним, обов'язко-
вим; 5) веде запеклу боротьбу зі стилями та напрямка-

ми у мистецтві, які не вкладаються в рамки офіційного 
стилю, оголошує їх реакційними й ворожими [1, с. 10].  

Українське образотворче мистецтво початку ХХ ст. 
розвивалось у контексті західноєвропейських новацій – 
імпресіонізму, постімпресіонізму, модерну. На той час 
значну частку в справу дослідження вітчизняної худож-
ньої спадщини внесли такі фахівці як М. Біляшівський, 
В. Горленко, В. Кричевський, Є. Кузьмін, О. Лазаревсь-
кий, Г. Лукомський, В. Модзалевський, А. Новицький, 
Г. Павлуцький, М. Петров, М. Сумцов, К. Широцький, 
В. та Д. Щербаківські. Вони зверталися до української 
народної культури, що було гарантом збереження наці-
ональної культури та її міцним автентичним підґрунтям. 
Вивчення українського мистецтва утворило цілий нау-
ковий напрямок, частиною якого стало образотворче 
мистецтво України. При цьому головним у дослідженні 
вважалось обґрунтування самостійності, окремішності й 
самодостатності української національної культури та 
введення її в світовий культурний контекст. А концепція 
подальшого розвитку українського образотворчого мис-
тецтва включала в себе відродження національних 
традицій і пошуки втілення рис національного світоба-
чення. Не дивлячись на культурні орієнтації Західної 
України (спрямовувались на мистецтво Кракова, Мюнхе-
на, Відня, тощо) та Російської України (орієнтувались на 
запити Петербурга, Москви), мета українських художни-
ків була спільною – удосконалення професійного рівня 
українського образотворчого мистецтва, вирішення про-
блеми співвідношення традиції та новаторства, підвище-
на увага до національної тематики творів з метою активі-
зації національної самоідентифікації українства, духовне 
єднання митців, розділених кордонами України, їхнє пра-
гнення творити самобутнє національне обличчя україн-
ського мистецтва. Такі талановиті художники й скульпто-
ри як О. Архипенко, М. Бойчук, Д. Бурлюк, О. Екстер, 
І. Кавалерідзе, С. Левицька, К. Малевич, О. Мурашко, 
О. Новаківський та ін. зробили не лише значний внесок 
у культурну скарбницю України, а й стали визнаними 
майстрами далеко за межами батьківщини. 

Упродовж 1917–1918 рр. в Україні було створено 
ряд нових художньо-освітніх і наукових закладів, музеїв, 
театрів, бібліотек. Серед них: Українська академія наук, 
Українська академія мистецтв, Київський архітектурний 
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інститут, Національна галерея мистецтв, Національна 
бібліотека Української держави, Державний драматич-
ний театр, Український симфонічний оркестр, Українсь-
ка державна капела, Український державний архів, що 
звичайно, не могло не вплинути на консолідацію мис-
тецького потенціалу на національному ґрунті. Значення 
створення Української академії мистецтв, де важливим 
принципом навчання була різноманітність творчих по-
глядів і методів, для розвитку українського образотвор-
чого мистецтва важко переоцінити. Тут викладали 
О. Богомазов, М. Бойчук, М. Бурачек, М. Жук, Л. Крама-
ренко, В. і Ф. Кричевські, К. Малевич, А. Маневич, 
В. Меллер, О. Мурашко, Г. Нарбут, О. Новаківський. 
Пріоритетною у розбудові мистецької школи була кон-
цепція розвитку українського образотворчого мистецт-
ва, що включала в себе вирішення проблеми співвід-
ношення народних традицій та новаторства, зорієнто-
ваного на засвоєння модерних здобутків тогочасного 
світового мистецтва.  

У 1920–1930 рр. в українському образотворчому ми-
стецтві відбувалися процеси, що об'єднували його з 
європейськими тенденціями у мистецтві. Наприклад, 
українські художники впродовж 1924–1934 рр. брали 
участь у всіх Венеційських бієнале (популярних і пре-
стижних виставках мистецтва) [9, с. 184], що доводить 
їхній професіоналізм, майстерність і обізнаність з того-
часною європейською культурою. В цей час утворюва-
лися численні художні організації та об'єднання. Але 
незалежна діяльність мистецьких груп була перервана 
постановою ЦК ВКП(б) "Про перебудову літературно-
художніх організацій" (23 квітня 1932 р.). Метою поста-
нови було об'єднання всіх митців, які "підтримують плат-
форму радянської влади і прагнуть брати участь в соці-
алістичному будівництві" [8, с. 1] в єдині творчі союзи за 
родом їхньої художньої діяльності. У пресі колишні тво-
рчі об'єднання піддавалися гострій критиці, а на адресу 
окремих українських художників лунали звинувачення в 
націоналістичних ухилах. Водночас з емоційним підне-
сенням підтримувалася політика партії в галузі худож-
ньої культури, здійснення якої покладалося на Спілку 
художників. Закликалося не втрачати пильності у боро-
тьбі з "контрреволюцією" у мистецтві. Тому вже на І 
з'їзді художників УРСР (27 жовтня 1938 р.) була створе-
на Спілка радянських художників України, що скерову-
вала творчість митців "на шлях активної участі у соціа-
лістичному будівництві, на шлях реалістичного відо-
браження дійсності" [8, с. 1], строго дотримуючись тво-
рчого методу соціалістичного реалізму з його постула-
тами партійності, ідейності, народності, оптимізму, геро-
їки та ін. Створення творчих спілок у різних видах мис-
тецтва означало повний ідеологічний і фаховий конт-
роль над митцями. І хоча керівництво цих спілок обира-
лося відповідними з'їздами, проте в дійсності керівників 
призначали партійні органи держави (досить часто в 
умовах інтриг з трагічними наслідками). 

Саме після постанови ЦК ВКП(б) "Про перебудову 
літературно-художніх організацій" розпочався тоталь-
ний рішучий наступ на вільнодумство й незалежність, 
розпочалося масове знищення художників, які не впи-
сувалися в рамки соціалістичного реалізму. Запанував 
культ вождів, відбувалося жорстке втручання партійних 
органів держави у культуру, спостерігалося безальтер-
нативне висвітлення й прийняття рішень у будь-яких 
мистецьких справах. Такий тиск не міг не відбитися на 
психологічному стані митців, що, в свою чергу, відобра-
зилося на їхньому таланті, професійності та, звичайно, 
на творах. Таким чином, художники вже не могли само-
стійно обирати ні творчого методу, ні теми твору, ні 
художнього стилю та ін., тобто відбувалася деформація 

художника як творчої особистості. VI Всеукраїнська ви-
ставка творів художників (проведена в 1935 р.) засвід-
чила, що метод соціалістичного реалізму зайняв прові-
дне місце в образотворчому мистецтві. Метод соцреа-
лізму панував з 1932 р. до початку 1990 рр., є підстави 
вважати, що він існує і в наші дні як один з напрямів 
образотворчого мистецтва. Відношення ж партійного 
керівництва Радянського Союзу до мистецтва в цілому 
можна охарактеризувати так – взяти зі світової спад-
щини "саме найкраще" (звичайно, в розумінні партійних 
вождів), "саме корисне" й використовувати ці надбання 
для побудови нового соціалістичного світу.  

"Стосовно українського образотворчого мистецтва 
1930-х рр. можна констатувати, що воно було під пильним 
наглядом не лише місцевого, але і московського мистецт-
вознавства" [9, с. 96]. Тому, звичайно, що таке яскраве 
національне явище як "бойчукізм" в українському образот-
ворчому мистецтві радянська тоталітарна система пропу-
стити не змогла. Оскільки підвалинами творчості М. Бой-
чука і бойчукістів були традиції візантійського мистецтва 
та давнього українського іконопису, то для радянської 
влади, яка опиралася на атеїзм і масово знищувала церк-
ви й ікони, таке творче підґрунтя було неприйнятним. А 
головне – "бойчукізм" різко відхилявся від ідеологічної 
доктрини Радянського Союзу, що дало змогу звинувачу-
вати М. Бойчука і його школу як велике зло для всієї укра-
їнської художньої культури: "Керовані ворогами народу 
націоналістами Хвилею та ін., ідеологи АРМУ (Асоціація 
революційного мистецтва України) – Бойчук, Падалка, 
Седляр та ін. – становили по суті диверсійну групу на 
фронті нашого культурного будівництва. Їх головною ме-
тою було використати мистецтво для полегшення фаши-
стської інтервенції проти нашої соціалістичної батьківщи-
ни. Для досягнення цієї підлої мети вороги калічили деяку 
частину нашої молоді "школкою" Бойчука, переслідували 
представників старої реалістичної школи, намагалися від-
вернути художників від відображення радянської дійсності, 
культивували серед художників групівщину і склоку, праг-
нули відірвати художників України від художників великого 
братерського російського народу, орієнтувати їх на гниюче 
мистецтво буржуазного Заходу" [4, с. 3]. М. Бойчук, його 
школа та твори були фізично знищені, про них спочатку 
згадували лише в негативному ракурсі, а потім вони надо-
вго зникли зі сторінок мистецтвознавчої літератури.  

Таким чином, на початку 1930 рр. в українському 
образотворчому мистецтві відчувався спротив офіцій-
ним доктринам, однак починаючи з середини цього де-
сятиліття спостерігалася повна залежність мистецтва і 
художників від тоталітарного керівництва держави та 
його ідеології. Різко осуджувалися прояви національної 
своєрідності в українському художньому середовищі, їх 
таврували як "український буржуазний націоналізм" та 
"безродний космополітизм". Політичні інтриги й розпра-
ви, що точилися під гаслами очищення від "троцькістсь-
ко-бухарінських" і "буржуазно-націоналістичних елемен-
тів" у комуністичній партії, приневолювали українських 
художників підписувати листи проти "ворогів народу" – 
своїх же колег, а також це змушувало митців ставати на 
шлях ідеологізації своїх художніх творів. Водночас укра-
їнські художники створювали графіку, скульптуру, жи-
вописні полотна високої майстерності, з переконливими 
образами й сюжетами, намагаючись проявляти індиві-
дуальну манеру й стилістичну виразність.  

Упродовж передвоєнних років у центрі мистецьких 
теоретичних дискусій обговорювалося питання, пов'я-
зане з тлумаченням основ соціалістичного реалізму. 
Проте всі проблеми щодо цього питання, найперше, 
стосувалися не художньо-естетичної системи, а полі-
тичної стратегії партії. Соціалістичний реалізм створю-
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вали не маси, а від імені маси – освічена еліта, яка 
пройшла довгий шлях творчих пошуків в авангардному 
мистецтві. Основні методи соціалістичного реалізму 
були розроблені в ході складних і високоінтелектуаль-
них дискусій, учасники яких "досить часто платили за 
невдале або несвоєчасне формулювання життям, що, 
звичайно, ще більше підвищувало їхню відповідаль-
ність за кожне висловлене слово" [2, с. 15-16]. У мисте-
цтві соціалістичного реалізму художники обов'язково 
славили могутність і велич СРСР, мудрість керманичів 
комуністичної партії, оспівували красу рідного краю, при 
цьому звичайні побутові та прозаїчні речі набували ха-
рактеру героїчного пафосу. Митці увічнювали героїзм 
пересічних радянських людей, а тема "безсмертя лю-
дини в її справах" – найбільш розповсюджена і най-
більш тиражована в радянському мистецтві. Буденність 
отримувала рис піднесеного й святкового, а герой в 
соцреалізмі – це, найперше, "маленька людина", яка 
поставила собі для досягнення високу мету. Водночас 
особисте щастя героя ніколи не відділялося від щастя 
держави в цілому. Талант художників примушував ти-
сячі радянських людей вірити у створені образи героїв. 
Митець повинен був підкреслювати виняткове значення 
політики Комуністичної партії СРСР у вирішенні будь-
яких проблем життя країни, демонструвати свою повну 
згоду з керівництвом держави.  

У роки ІІ світової війни не припинялася виставкова 
діяльність українських художників. На потребу часу бу-
ло відновлено традиції агітаційно-масового мистецтва 
часів громадянської війни, але тепер активно розвива-
лися й інші жанри образотворчого мистецтва. Змістом 
плакатів було образне розкриття закликів відстояти 
незалежність і честь своєї Батьківщини, перемогти 
будь-якими зусиллями ненависного ворога. Художня 
критика прихильно ставилася до широкомасштабних 
творів на тему Великої вітчизняної війни, де зображу-
вався масовий героїзм радянських людей. Роками війни 
датується чимало цікавих творів української пластики. 
"В роки війни найвищих почесних звань – народного 
художника СРСР – були удостоєні В. Касіян, А. Петри-
цький, О. Шовкуненко. А. Страхову присвоєно звання 
народного художника УРСР, М. Дерегусу, М. Лисенкові, 
Л. Муравіну, О. Пащенкові, М. Шаронову – звання "За-
служений діяч мистецтв УРСР"" [6, с. 189]. Досягнення 
українського образотворчого мистецтва в роки ІІ світо-
вої війни сприяли його новому піднесенню відразу ж 
після завершення війни.  

В умовах тоталітаризму українська культура постій-
но перебувала в залежності від кон'юнктурних обста-
вин. Тому вже після закінчення ІІ світової війни з боку 
партійно-ідеологічної цензури прокотилася нова хвиля 
звинувачень на адресу українських митців. Їм інкримі-
нували буржуазний націоналізм, низькопоклонство пе-
ред буржуазним Заходом, прояви національної обме-
женості, перекручування у висвітленні української істо-
рії. Так, у 1947 р. мистецтвознавча критика жорстко 
писала про національну обмеженість в українській те-
матичній картині та про наслідування українських мит-
ців художніх стилів європейських шкіл. У 1949 р. твор-
чість багатьох українських художників було піддано гос-
трій критиці: "рецидиви буржуазно-націоналістичних 
тенденцій і національної обмеженості було виявлено у 
творах М. Дерегуса ("Хмельниччина"), І. Шульги ("Пісня 
запорожців"). А в пейзажах М. Глущенка, В. Мироненка, 
Г. Світлицького, С. Шишка – реакційну романтизацію, 
оспівування патріархальщини" [7, с. 175]. Західноукра-
їнські митці звинувачувалися в формалізмі, відході від 
радянської тематики та у небажанні приєднуватися до 
когорти радянських художників. 

Після смерті Сталіна духовне життя в Україні, як і в 
усьому Радянському Союзі, характеризувалося бороть-
бою демократичних і тоталітарних тенденцій. Відхід від 
сталінізму сприяв послабленню цензури, реабілітації 
відомих митців, зростанню кількості громадських орга-
нізацій. Реформування тоталітарної системи призвело 
до певних пом'якшень у національній політиці держави, 
що сприяло формуванню громадських рухів на захист 
історичних та духовних цінностей українців. Так, на ме-
жі 1950 – 1960 рр. розпочало свій творчий шлях сузір'я 
молодих інтелігентів – шістдесятників. Найпомітніші 
серед них – М. Вінграновський, І. Дзюба, Л. Костенко, 
І. Світличний, Є. Сверстюк, В. Симоненко, В. Стус, 
Л. Танюк, В. Чорновіл, В. Шевчук та ін.; художники – 
А. Горська, О. Заливаха, В. Зарецький, Л. Семикіна, 
Г. Севрук та ін. Шістдесятники відразу привернули до 
себе увагу суспільства, адже були не лише таланови-
тими, обдарованими, ерудованими людьми, а й відріз-
нялися мужньою громадянською позицією та почуттям 
як власної, так і національної гідності. Інтелігенція саме 
цих років, на відміну від попередніх поколінь, усвідом-
лювала свою відповідальність перед народом, вона 
взяла на себе роль еліти – особливої групи людей, яка 
завдяки своєму інтелекту, нестандартності мислення і 
неординарності дій, завдяки своєму культурно-
духовному розвитку і високим моральним якостям, ста-
ла "обраною" у різних сферах суспільного життя. Адже 
правляча політична верхівка була лише панівною верс-
твою, далекою від інтересів народу. Саме шістдесятни-
ки стали опозицією до тоталітарного політичного режи-
му в СРСР, вони руйнували існуючу заідеологізовану 
художньо-естетичну модель, при якій все, що не вкла-
далося в рамки соціалістичного реалізму вважалося 
шкідливим і формалізмом. Шістдесятники в контексті 
національного самоусвідомлення почали повертати в 
українське образотворче мистецтво імена репресова-
них митців – М. Бойчука та бойчукістів, О. Архипенка, 
О. Богомазова, О. Екстер та ін. У майстернях художни-
ків Києва, Харкова, Львова, Одеси, Ужгорода оживав 
абстрактний живопис. Звичайно, ті митці, які підносили 
ідею національної самобутності українського образот-
ворчого мистецтва отримували шалений спротив як зі 
сторони партійного керівництва, так і зі сторони худож-
ників – представників соціалістичного реалізму. Части-
на українських митців, уникаючи тематичної картини з 
сюжетами революції, пафосних сюжетів з робітниками 
та колгоспниками, писала полотна в жанрах пейзажу, 
натюрморту, портрету. Активно в цьому напрямку пра-
цювали С. Григор'єв, М. Дерегус, Ф. Захаров, К. Трохи-
менко, О. Шовкуненко, С. Шишко, І. Штільман та ін.  

З другої половини 1960 рр. закінчився лібералізм 
"відлиги". Митці, які зайняли принципову позицію щодо 
визнання окремішності й самодостатності українців, 
їхньої мови й культури були кваліфіковані партійним 
керівництвом як принциповий ворог держави; все украї-
нське у влади викликало підозру й неприязнь.  

1970–1980 рр. в українському образотворчому мис-
тецтві знаменують собою складний і неоднозначний 
етап розвитку. З одного боку, як і в попередні часи, об-
разотворче мистецтво знаходилось в полоні комуністи-
чної ідеології та постулатів соціалістичного реалізму. А 
з іншого, – саме в цей період значно активізувалось 
спорудження пам'ятників і меморіальних архітектурно-
скульптурних комплексів, адже монументальне мистец-
тво героїко-патріотичного спрямування могло формува-
ти естетичні й виховувати патріотичні почуття радянсь-
кого народу. Так, наприклад, "за період 1975–1983 рр. в 
Україні було споруджено 475 пам'ятників та архітектур-
но-меморіальних комплексів" [5, с. 209], при цьому ба-
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гато з них мали високий художньо-професійний рівень. 
"На розвиток образотворчого і народного мистецтва 
виділялись урядом великі кошти" [5, с. 217], було побу-
довано значну кількість музеїв, постійно організовува-
лись художні виставки, зібрано цінні художні колекції з 
творів митців різних поколінь, що становлять золотий 
фонд українського образотворчого мистецтва. Це твори 
таких художників як К. Білокур, М. Божій, П. Волокидін, 
М. Глущенко, М. Дерегус, В. Єрмилов, І. Їжакевич, 
І. Кавалерідзе, В. Касіян, В. Костецький, Ф. Нірод, 
А. Петрицький, М. Приймаченко, М. Самокиш, Г. Світ-
лицький, К. Трохименко, С. Шишко, О. Шовкуненко та ін. 
Після приєднання західноукраїнських земель цей фонд 
поповнили твори Й. Бокшая, А. Ерделі, О. Кульчицької, 
О. Куриласа, А. Манастирського, І. Севери, Р. Сельсь-
кого, І. Труша та ін.  

Отже, з одного боку, – українське образотворче ми-
стецтво в умовах тоталітаризму повністю залежало від 
партійного замовлення та політики; мистецтвознавча 
література була надзвичайно заідеологізована і всі (на-
віть незначні) прояви національної своєрідності в обра-
зотворчому мистецтві трактувалися як "український 
буржуазний націоналізм"; в творах домінувала історико-
революційна та робітничо-колгоспна тематика; здійс-
нювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особис-
тість митця. А з іншого боку, – домінування соціалістич-
ного реалізму в образотворчому мистецтві дало мож-
ливість зберегти високу академічну майстерність худо-
жників; твори багатьох митців того часу можуть слугу-

вати зразками для нинішнього молодого покоління, не-
залежно від їхньої творчої орієнтації. Образотворче 
мистецтво в радянський період мало й значні позитивні 
здобутки у сфері формування художніх здібностей, ес-
тетичних смаків, духовного світу і світогляду особистос-
ті, адже, окрім принципів комуністичної ідейності та 
партійності соціалістичної культури, мистецтво спрямо-
вувалось на формування почуттів гуманізму, колективі-
зму та соціалістичного патріотизму.  
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ПЛАСТОВИЙ РУХ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ 

 
У статті досліджується початковий етап організації пластового руху та його роль у формуванні української військо-

вої еліти. 

In the article the initial stage of organization of Plast movement is studied and its role in formation of the Ukrainian military elite is 
shown. 

 
Питання історії зародження і діяльності скаутсько-

пластового руху в Україні, його ідейні засади і принци-
пи організації викликають інтерес не лише у істориків, 
але й серед громадських діячів та широкого кола укра-
їнської молоді. 

На початку XX ст. у 1908 році англійський лорд Ро-
берт Байден-Павел опублікував відомий твір "Скаутінг 
для хлопців", з якого і почалася розбудова та поширен-
ня скаутського руху молоді з Англії по всіх культурних 
регіонах світу. 

Українські педагоги Олександр Тисовський, Петро 
Франко, Іван Чмола, познайомившись із програмою скау-
тінгу, переконалися у необхідності створення подібної 
організації для української спільноти. Пласт, як українсь-
ка скаутська організація, виникла на території Західної 
України у 1911–1912 роках. Назва "Пласт" завдячується 
І. Боберському (педагог, заслужений організатор сокіль-
сько-січового руху в Західній Україні), який взяв її від ко-
заків-пластунів (розвідників). Символом Пласту став 
СКОБ (орел). О. Тисовський (Дрот) своє бачення україн-
ської молодіжної організації оформив у 12-ти правилах, 
яких повинна дотримуватись молода людина. Багато 
років по тому він писав: "Я радше побоювався, що за-
вдяки скавтінгові молодь західних країн дуже випередить 
нашу українську молодь, і ми, як нарід завжди будемо 
позаду. А тому, що я мав устійнений моральний і націо-
нальний світогляд, то маю важне було передусім – ясне 
оформлення такого світоглядового закону, який вказував 
би виразно, куди йти, щоб не дати себе перегнати іншим" 
[6, с. 304]. Першим завданням Пласту Тисовський вва-

жав виховання характеру молодої людини. Це виховання 
повинно було проводитись не на географічній, економіч-
ній чи релігійній основі, а тільки на загальній і патріотич-
ній. Головну увагу він приділяв самовихованню при до-
поміжній ролі вихователя в Пласті. 

Офіційним початком Пласту став день 12 квітня 
1912 року, коли в Академічній гімназії у Львові 40 учнів-
пластунів склали першу пластову присягу, яку уклав 
О. Тисовський. 

Серед перших організаторів пластових осередків у 
Галичині був на той час ще студент Львівської політех-
ніки І. Чмола. Його гурток, що налічував близько 20 ак-
тивних членів, вів більше військову, ніж пластову робо-
ту. В організації І. Чмоли панували сувора дисципліна й 
точність. Практичний вишкіл відбувався на місцевості у 
передмістях Львова. Багато сил та наснаги пластунам 
давали багатокілометрові марші. Під час літніх заходів 
1912 р. був влаштований перший двотижневий табір 
пластунів на Говерлі. Проіснувала ця пластова органі-
зація до осені 1912 р. і передала свій невеликий досвід 
Комітетові академічної молоді та Січовій організації [7]. 

Організатором іншого осередку Пласту став П. Фран-
ко, який на той час вчителював у Львові. У грудні 1911 р. 
він створив таємний гурток при філії Української гімназії, 
який об'єднав учнів старших класів. У березні 1912 р. 
гурток переріс в досить чисельну пластову організацію, 
яка існувала до початку Першої світової війни й нарахо-
вувала близько 120 чоловік. Ще один пластовий гурток 
П. Франко заснував на початку квітня 1912 р. у дівочій 
семінарії Українського педагогічного товариства у Львові, 
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