
~ 46 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

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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провід якого згодом передав учителям. Головний ухил в 
цих гуртках робився на фізичну підготовку, в якій їх орга-
нізатор бачив головне завдання скаутінгу. 

Колишній пластун С. Левицький у своїй книзі "Украї-
нський Пластовий Улад у спогадах автора" характери-
зує П. Франка як одного з трьох засновників Пласту: 
"Франко Петро, син Івана Франка, тоді молодий учитель 
гімназії – руховик. Людина хвилинного захоплення і 
особисто дуже амбітна. Справний фізкультурник, і ця 
одна пристрасть, мабуть, залишилася в нього до піз-
нього віку. Одушевлений якоюсь справою, він умів від-
дати їй багато часу, вмілости та ініціативи. В 1914 р. 
вступив до УСС разом з усім своїм мандрівним пласто-
вим табором" [1, с.46]. Саме зусиллями П. Франка 
6 квітня 1913 року у Львові зібрався 1-й з'їзд представ-
ників пластових гуртків, на якому було створено "Орга-
нізаційний Пластовий Комітет" (ОПК), очолюваний О. 
Тисовським. На з'їзді були ухвалені статут, плани дія-
льності Пласту та вимоги до трьох пластових іспитів. 12 
лютого 1914 року був скликаний ІІ-й з'їзд Пласту, в яко-
му взяли участь представники 30-ти організацій краю. 
На ньому було створено Осередню Пластову Управу 
(ОПУ), на яку були покладені функції центрального ке-
рівництва. Саме ОПУ розпочала у березні 1914 року 
проведення першого реєстру пластових організацій, а у 
квітні 1914 року Галичина була поділена на одинадцять 
пластових округ. ОПУ налагодила видавництво власних 
друкованих органів, які переважно редагував П. Фран-
ко, більш докладно систематизувала пластовий одно-
стрій та відзнаки, почала підготовку до державної ре-
єстрації статуту Пласту.  За своїм змістом і зовнішніми 
формами Пласт почав набирати яскраво виражених  
ознак європейського скаутінгу. Окрім Львова, численні 
пластові осередки почали діяти в Стрию, Самборі, Ста-
ніславові, Перемишлі тощо. 

Напередодні Першої світової війни під впливом Гали-
чини Пласт починає вкорінюватись і в Буковині. Ініціато-
ром його створення тут стає українське студентство Чер-
нівецького університету. Буковинці мали тісні контакти зі 
Львовом. Вони брали участь у двох довоєнних пластових 
з'їздах, отримували звідти пластову літературу і будува-
ли свою діяльність, керуючись підручником О. Тисовсь-
кого. Навесні 1914 року було засновано "Буковинський ІІ-
й полк Українського Пласту імені Івана Богуна". Активни-
ми темпами зростало його членство і восени 1914 року – 
воно вже складало близько 800 членів [5]. 

Однією з найвизначніших подій у розвитку довоєнно-
го Пласту, як і у розвитку Січових організацій Галичини, 
стала їх участь у великому Сокільсько-Січовому здвигу, 
який відбувся 28 червня 1914 року у Львові з нагоди сто-
річчя від дня народження Тараса Шевченка. "...Вулицями 
Львова  пройшов величавий, багатотисячний похід січо-
во-сокільських організацій. У цьому поході в передніх 
його лавах ішли стрункі ряди Січових і Сокільських Стрі-
льців з  провідниками  всіх стрілецьких  організацій, за 
ними частинноозброєні сотні й чети: академічного това-
риства Січових стрільців, львівських Січових Стрільців, 
Бориславців, Яворців. Всі – в одностроях". [4, с.293]. Між 
ними були пластуни з усієї Галичини. Керував пластовою 
колоною П. Франко. Цей здвиг став першим і останнім 
великим прилюдним виступом українського Пласту пе-
ред Першою світовою війною, яка стала найбільшим 
випробуванням психологічної  готовності, фізичного та 
духовного гарту пластунів.  

Від самого початку формування Легіону УСС плас-
туни взяли найактивнішу участь у цьому процесі. Так, 
один з перших засновників Пласту І. Чмола вже 30 лип-
ня 1914 року увійшов до складу Організаційного Коміте-
ту, а станіславівський пластун Д. Вітовський – до Украї-

нської Бойової Управи, яку для управління організацією 
власного війська створила Головна Українська Рада. 
Коли ж 6 серпня 1914 року обидві провідні українські 
установи виступили з відомим маніфестом до українсь-
кого народу зголошуватись до лав УСС, перші лави 
добровольців поповнили саме представники пластових 
організацій. На відбіркових військових комісіях вони 
показували свою перевагу серед інших новобранців 
рівнем дисциплінованості і початкової військової підго-
товки. Першим з підрозділів УСС, що був сформований 
з львівських добровольців, була сотня 1. Чмоли. Коли ж 
формувались інші сотні, то з них було утворено два 
курені, і першим з них командував Д. Вітовський. Він же 
став й ідеологічним провідником Стрілецтва. Саме пла-
стуни склали основу старшинського корпусу УСС. Най-
відоміші з них Д. Вітовський, І. Чмола, II. Франко, 
Р. Сушко, Ф. Черник, О. Яримович, О. Степанів, В. Ку-
чабський, С. Галечко та ін. 

У лавах Українських Січових Стрільців протягом  
1914-1917 рр. перебувало понад 1500 пластунів, 748 з 
них загинули в боях, понад 500 потерпіли від ран та в 
полоні [8, с. 152]. У першій світовій війні пластуни 
пройшли бойовий шлях через Бескиди, Маківку, Семи-
ківці, Лисоню тощо. 

Коли у 1915 році російські війська залишили Львів, у 
місті знову починає відтворювати свою діяльність Пласт. 
Невдовзі з Відня до Львова повернувся О. Тисовський. 
Оскільки інші очільники Пласту – П. Франко та І. Чмола – 
перебували на фронті, саме він взявся за справу активі-
зації діяльності Пласту в умовах війни. Наслідком цієї 
діяльності стало створення у жовтні 1917 року Головної 
Пластової Ради, яку й очолив О. Тисовський. 

У той же час пластуни перших організацій, які пере-
бували на фронтах, стали носіями пластових ідей, а 
рівно й ідей українського відродження на землях не 
лише Галичини, а і Наддніпрянської України. 

Значною мірою під їх впливом у Наддніпрянщині по-
чали створюватись скаутські осередки, подібні за своєю 
суттю до Пласту. Так званий "Перший Білоцерківський 
курінь українських юнаків-скаутів" створив колишній 
впорядник з Галичини Є. Слабченко. Він же написав 
посібник "Український скаут". У Кам'янці-Подільському 
почала діяти пластова організація "Молода Січ", тут 
навіть було створено Головну Пластову Раду. Виникали 
скаутські організації також у Києві, Катеринославі, Ка-
неві, Вінниці, Житомирі, Умані, Ізмаїлі [5]. 

Відомо, яку роль відіграли представники Пласту у 
збройному повстанні 1 листопада 1918 року у Львові, а 
відтак і у творенні ЗУНР та її збройних сил – Української 
Галицької Армії. Саме Д. Вітовський очолив переворот, 
передавши владу у Львові, а згодом і по інших містах Га-
личини Українській Національній Раді ЗУНР. Він став пе-
ршим командувачем збройних сил, а пізніше –Державним 
Секретарем Військових Справ ЗУНР [3, с.290]. 

Інший відомий пластун П. Франко став одним із пе-
рших військових пілотів в Українській Галицькій Армії, а 
у 1919 році сформував авіаційний полк [1, с.46]. 

Олена Степанів, активний член львівського Пласту, 
одна із перших добровольців у лавах УСС, у серпні 
1917 року повернулась з російського полону до лав 
українського війська і далі продовжила свій бойовий 
шлях у званні хорунжого як четар УГА [2, с.46]. 

Один із засновників українського Пласту І. Чмола, 
який відзначився своєю хоробрістю і організаторським 
хистом, був сотником, а пізніше – полковником Україн-
ських Січових Стрільців в Армії УНР. Свою пластову 
діяльність він продовжив і у повоєнний період, створи-
вши організацію у Яворові [7]. 
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Зрозуміло, що у рамках даної статті немає можли-
вості назвати імена всіх активістів Пласту, які очолюва-
ли і брали участь у національно-визвольному русі пер-
ших десятиліть XX ст. Разом з тим, варто відзначити 
велику роль цієї організації у вихованні нової генерації 
представників української військової еліти. Саме плас-
туни уособлювали найбільш психологічно підготовлену, 
свідомо вишколену, освічену, налічену лідерськими 
якостями частину української молоді, яка складала елі-
ту таких військових формувань, як Українські Січові 
Стрільці та Українська Галицька Армія. Люди, які за-
ймалися цією справою, були відданими Україні та висо-
кодуховними особистостями. 

Головною історичною заслугою пластового руху, йо-
го творців і провідників було насамперед формування 
національної свідомості на історичних традиціях і зага-

лом державницької орієнтації серед українства, особ-
ливо молоді, що є актуальним для нашого сьогодення. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СИСТЕМИ КОЛОРИСТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ  

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

У статті аналізується система колористичних уявлень українців як ціннісно-культурних універсалій. Увагу зосередже-
но на висвітленні аксіологічних особливостей  українського колористичного світосприйняття.   

The system of color imaginations of Ukrainians as value-cultural concepts is analyzes in the paper. The focus is done on the 
showing axiological features of Ukrainian coloristic worldview. 

 
В народній традиції колористичні системи витворю-

валися разом з постанням перших космогонічних міфів, 
які функціонували в первісних магічних обрядах та ри-
туалах. Засвоюючи й перетворюючи оточуючий світ, 
первісна людина завжди прагнула віднайти в ньому 
певний порядок, смисл, чіткі закономірності та взаємо-
зв'язки. Одним з прикладів такого впорядкування ста-
вала система колористичних ієрархій та підсистема 
колористичних опозицій, які досить яскраво представ-
лені в українській традиційній культурі. Актуальність 
дослідження аксіологічного виміру колористичної сис-
теми українців визначається виявленням особливостей 
колористичних уявлень у народному світогляді. 

Колористичні уявлення – це соціокультурна реаль-
ність, що має світоглядне значення, і репрезентується в 
соціально-економічних, культурних практиках українців. 
Колористичні уявлення базуються на зоровому сприй-
манні, основою яких є багатогранний історичний досвід 
людини, її сприймання та відчуття та колористичні прое-
кції. У контексті варто наголосити, що колористична сис-
тема – це багатогранна об'єктивна сукупність знань про 
особливості функціонування колоровизначень в народній 
традиції, які закономірно взаємопов'язані між собою кон-
кретно смисловими характеристиками. Колористична 
система завжди характеризується динамічним розвитком 
та набуває нової ціннісної обумовленості, де кожний з 
колоровизначень може функціонувати поза межами ко-
лористичної системи як самостійно-цілісний елемент 
світобудови. Колористична система є однією із найваж-
ливіших складових світоглядних систем.  

Вагомою передумовою для дослідження ціннісного 
виміру української колористичної системи є сукупність 
філософських поглядів згідно аксіологічного аспекту 
колоровизначень. Аксіологія (від грец. axios – цінний, 
logos – вчення) – філософське вчення про природу цін-
ностей і структуру ціннісного світу у їхніх взаємозв'язках 
і зв'язках соціуму та людини. "Аxios" в грецькій мові по-
значає також і явище, яке сприймалося як вагомо зна-
чиме для суспільства. Ціннісні уявлення про красу, бла-
го, добро, моральні вчинки, істину посідали важливе 
місце у філософській проблематиці античних мислите-
лів. У греків виозначувалося філософське поняття ка-

локагатії (від calos – прекрасний, cagathos – мораль-
ний) – як уявлення про ціннісне як таке. Давні мислителі 
вважали калокагатію основою світобудови, цілісності, 
доцільності та єдності світу. Ці принципи античні мис-
лителі застосовували і у класичній систематиці кольо-
ронайменувань. Першу систему кольоронайменувань 
як гармонійного світосприйняття запропонував Емпе-
докл (бл. 490–430 до н.е.), який залучив до класифікації 
піфагорійську теорію першоелементів-стихій, що набу-
ла статусу античного канону, визначивши: білий (зем-
ля), чорний (вода), червоний (вогонь) та вохряний (по-
вітря). Демокріт (бл. 470 або 460–370 до н.е.) вдається 
до систематизування кольорів на прості та змішані, з 
них прості: чорний, білий, червоний і блідо-жовтий, за-
лучаючи до системи і зелений колір. Ксенофонт визна-
чає колір як розуміння краси дивовижності речей, ство-
рених природою та усвідомлених людиною як гармо-
нійне осягнення пізнавального процесу, де колір віді-
гравав значущу роль. За Августином "…в основі чуттє-
во-сприймаючих прекрасних речей лежать ідеї рівності, 
співрозміренності, подібності, єдності" [2, c. 173].  

Августин вбачав в основі єдності протилежних начал 
основу краси і вперше у філософській думці виділяє про-
блему контрасту кольорів. У християнському світогляді 
кольори поділяються на божественні та протилежні їм. 
Божественними уявлялося гармонійне поєднання кольо-
рів, де особливо виділявся статус золотого та жовтого як 
матеріального втілення світла. Світло вважалося емана-
цією Бога на землі. Псевдодіонісій називає жовтий колір 
"златовидним", а золото – "світловидним" [9]. 

У теорії Платона розробляється ідея світла як чистої 
матерії, взаємодії зовнішнього та внутрішнього потоку 
частинок, завдяки чому відбувається процес зору. Вче-
ний проаналізував: єдність зовнішнього та внутрішнього 
потоку; феномен стягування та розширення при зоро-
вому сприйманні і зв'язок першого з чорним та другого з 
білим. Пізніше Гете прийняв цю ідею у якості фундаме-
нтальної для побудови своєї теорії [9, с. 53].  

В світоглядній системі візантійської традиції поряд 
"з поняттями краси та прекрасного ранньовізантійська 
естетика висунула ще одне, яке постійно перегукується 
з ними, але має в цілому самостійне значення – понят-
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