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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Сучасні державотворчі процеси, 

започатковані відновленням незалежності України, супроводжуються значним 

зростанням інтересу до історії  українського державотворення. У цьому контексті 

велику зацікавленість науковців викликають осередки української еміграції, 

зокрема, Товариство «Музей визвольної боротьби України» (далі МВБУ), діяльність 

якого пов’язана зі збереженням та збагаченням ідеї української державності, її 

науковим осмисленням та пропагандою. Саме завдяки його діяльності було 

створено і збережено вагомий пласт документів і матеріалів, що відображають 

історію державотворення України.  

Наукова та суспільно-політична діяльність Товариства, що діяло на території 

Чехословаччини в період 1925 – 1948 рр., була спрямована насамперед на те, щоб не 

перервати історичну пам’ять і не допустити знищення документальних свідчень з 

історії української державності. Цей потужний науковий осередок, сформований 

провідними діячами української політичної еміграції, відіграв важливу роль у 

пропаганді української національно-державницької ідеї, а збережені ним 

документальні ресурси мають велике джерельне значення для дослідження історії 

українського визвольного і державницького руху. Набутий Товариством досвід не 

втратив актуальності і в сучасних умовах, коли Україна опинилася під тиском 

російської військової агресії, масованої антиукраїнської пропаганди та 

сепаратистського руху на неконтрольованій частині Донбасу.  

Незважаючи на те, що українська історіографія за останні два десятиріччя 

збагатилася низкою праць з історії української еміграції, досі відсутні узагальнюючі 

дослідження, безпосередньо присвячені ідейним засадам, науковій та суспільно-

політичній діяльності Товариства МВБУ, узагальненню його досвіду щодо 

збереження та пропаганди джерельних носіїв пам’яті державності України. Усе це, 

без сумніву, потребує подальшого  вивчення та залучення до наукового простору і 

суспільно-політичної практики.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 

відповідно до науково-дослідної теми історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний реєстраційний 

номер 11 БФ046-01).  

Метою дослідження є комплексний аналіз ідейних засад наукової та 

суспільно-політичної діяльності Товариства МВБУ щодо збереження, розвитку та 

реалізації національно-державницької ідеї в середовищі української еміграції, її 

поширення в зарубіжних країнах та нейтралізації  антиукраїнської пропаганди.  

У відповідності до мети дослідження визначено такі завдання: 

– з’ясувати стан висвітлення проблеми, визначити повноту та рівень її 

наукового осмислення, узагальнити доробок попередників та охарактеризувати 

джерельну базу дослідження; 

– дослідити передумови, мотиви та причини створення Товариства МВБУ на 

території Чехословаччини, проаналізувати його ідейні засади, громадсько-політичну 
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діяльність фундаторів Товариства, визначити їх вплив на формування організаційної 

структури МВБУ;  

– висвітлити місце національно-державницької ідеї в дослідницьких і 

пропагандистських проектах Товариства, його співпрацю з науковими організаціями 

в еміграції, охарактеризувати методи, форми, напрями та результати діяльності; 

– дослідити особливості діяльності Товариства МВБУ в умовах Другої 

світової війни та повоєнні роки, з’ясувати причини й наслідки його ліквідації; 

– визначити місце та роль Товариства МВБУ у збереженні документальної 

спадщини українського народу з історії українського державотворення.  

Об’єктом дослідження є ідея української державності в науковій та 

суспільно-політичній діяльності Товариства МВБУ в Празі.  

Предметом дослідження є провідні тенденції заснування і діяльності 

Товариства МВБУ в Празі,  форми, методи і зміст його  роботи, спрямованої на 

відновлення державності України.   

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період діяльності Товариства 

МВБУ в Празі – 1925–1948 рр. Нижня межа визначається часом заснування 

Товариства, а верхня – роком його ліквідації. У певних частинах дисертації, зокрема 

в четвертому розділі, змістовна частина роботи виходить за верхню межу, оскільки 

розглядається доля архівних та бібліотечних фондів Музею після його ліквідації. 

Географічні межі роботи зумовлені об’єктом дослідження і включають 

територію локалізації української еміграції в Чехословаччині, насамперед Прагу, де 

розгорталась основна діяльність Товариства «Музей визвольної боротьби України», 

а також України і Російської Федерації,  куди було передислоковано частину 

архівних ресурсів Музею після його ліквідації. 

Методологічною основою дослідження є принципи історизму, наступності, 

об’єктивності та системного підходу. Реалізація цих методологічних засад 

супроводжується залученням низки дослідницьких методів історичного 

дослідження, зокрема, проблемно-хронологічного, історико-генетичного, 

порівняльно-аналітичного, персоналістичного та ін. Важливе значення мають 

методи евристики, історіографічний та джерелознавчий аналіз і синтез, критика 

джерел, логічний та послідовний викладу змісту і результатів дослідження. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що з 

урахуванням попередніх напрацювань і на основі сформованого джерельного 

комплексу вперше: а) здійснено узагальнююче дослідження ідеї української 

державності в науковій та суспільно-політичній діяльності Товариства МВБУ в 

Празі; б) висвітлено мотиви створення Товариства МВБУ, його склад та 

організаційну структуру, проаналізовано науково-просвітницьку діяльність, її вплив 

на український державотворчий рух; в) досліджено форми і методи реалізації ідеї 

української державності в діяльності Товариства МВБУ в Празі; г) суттєво 

доповнено існуючі відомості про роль та місце Товариства МВБУ у збереженні 

документальної спадщини українського народу; г) із сучасних позицій уточнено 

окремі оцінки наукової та суспільно-політичної діяльності цього осередку, його 

провідників у контексті реалізації національно-державницької ідеї. Удосконалено 

методику здобуття знань з історії боротьби української еміграції за відновлення 
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державності України. Отримали подальший розвиток підходи до вивчення наукової 

та суспільно-політичної діяльності Товариства МВБУ, його впливу на збереження та 

поширення державницької ідеї в середовищі української еміграції.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати, 

сформульовані положення та висновки можуть бути використані у подальшому 

опрацюванні питань, пов’язаних з історією України, української державності, 

політичної та культурної еміграції, при розробці українознавчих курсів. Матеріали 

дисертації сприятимуть збагаченню знань з історії еміграції, створення та 

функціонування українських наукових установ за межами України у 20–40-і рр. 

ХХ ст., застосуванню набутого досвіду в музейній та архівній справі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

оприлюднені в доповідях на наукових конференціях, зокрема V Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські читання: 

актуальні проблеми історії, археології та етнології» (1–2 березня 2013 р. на 

історичному факультеті Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова, м. Одеса); VI Міжнародній науковій конференції молодих учених «Дні 

науки історичного факультету – 2013» (25 квітня 2013 р. на історичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ); 66-тій 

Міжнародній конференції молодих учених «Каразінські читання» (25–28 квітня 

2013 р. на історичному факультеті Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, м. Харків); VII Міжнародній конференції «Дні науки історичного 

факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (24 квітня 2014 р. 

на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Київ); VI Міжнародній науковій конференції «Українська діаспора: 

проблеми дослідження» (25–26 вересня 2014 р., Національний університет 

«Острозька академія», м. Острог); Всеукраїнській науковій конференції «Війни і 

збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» (22 травня 

2015 р. на історичному факультеті Житомирського національного університету імені 

Івана Франка, м. Житомир). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 7  

публікаціях у наукових фахових виданнях України, у тому числі одна стаття – в 

зарубіжному виданні Австрії. Окремі положення та результати дослідження 

відображені у 5 публікаціях тез і виступів на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів (8 підрозділів), висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел та літератури (210 позицій). Загальний обсяг дисертації 

становить 185 с., із них основний текст –  162с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обгрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 

здійсненого дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, визначено мету й 

завдання дисертації, шляхи практичного застосування отриманих результатів. 



4 
 

У першому розділі «Історіографія проблеми, джерельна база та методика 

дослідження» проаналізовано стан наукової розробки теми, подано характеристику 

джерельної бази та методику дисертаційної роботи.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» зазначено, що загальні 

тенденції розвитку української історіографії досліджуваного періоду відстежені у 

працях Я. Калакури, А. Коцура, В. Коцура, О. Яся та ін
1
. Авторський аналіз 

опублікованих праць і захищених дисертацій засвідчив, що дослідження науково-

просвітницької діяльності Товариства МВБУ крізь призму української національно-

державницької ідеї, незважаючи на його актуальність і важливість, носять   

фрагментарний і суперечливий характер. У радянській історіографії Товариство 

представлено здебільшого як буржуазно-націоналістична і ворожа організація. 

Історія заснування та діяльності МВБУ висвітлювалася переважно у працях 

діаспорних дослідників. На особливу увагу заслуговують праці відомого 

українського історика, професора Українського вільного університету у Празі 

Симона Наріжного, створені на основі матеріалів, які надходили до Музею
2
.
 
У 

названих дослідженнях закцентовано на українському державницькому контексті 

культурно-освітньої діяльності української еміграції за кордоном. У трьох частинах 

«Матеріалів до історії Музею визвольної боротьби України»
 

автор спростував 

неправдиві відомості щодо діяльності Музею як у роки Другої світової війни, так і 

після її закінчення. Йдеться, зокрема, про так звану «співпрацю» Товариства з 

німецькою владою і «добровільну» передачу його фондів до СРСР.   

Починаючи з 1990-х рр., активно почав займатися історією Музею словацький 

науковець М. Мушинка, опублікувавши низку статей та монографічне дослідження 

в 1996 р., доповнене й перевидане у 2005 р.
3
. Його праці, включаючи статтю про 

Д. Антоновича як директора МВБУ з 1925 р. по жовтень 1945 р., мають важливе 
                                                           
1
 Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України / В. П. Коцур, А. П. Коцур. 

– Чернівці, 1999. – 520 с.; Ясь О. Державницький напрям української історіографії та 

його інтелектуальна спадщина. Історіографічні дослідження в Україні / О. Ясь. – К., 

1999. – Вип. 7. – С. 286–323; Коцур А. П. Ідея державності в історичній думці та 

суспільно-політичному житті України кінця ХVIII – початку ХХ ст. / А. П. Коцур. – 

Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 423 с.; Калакура Я. С. Українські історики на 

шляху до соборності національної історіографії / Я. С. Калакура // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Історія. – 

Вип. 54. – К., 2001. – С. 10–14; його ж. Українська історіографія: курс лекцій. – Вид. 

2-ге, доп. – К. : Генеза, 2012. – 512 с. 
2
 Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між 

двома світовими війнами / Симон Наріжний. – Прага, 1942. – Ч. 1. – 372 с.; його ж. 

Українська еміграція: культурна праця української еміграції 1919-1939: матеріали, 

зібрані С. Наріжним до частини другої / С. Наріжний ; упоряд. Л. Яковлєва [та ін.]. – 

К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. – 272 с. 
3
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: 

історико-архівні нариси / М. Мушинка; Державний комітет архівів України, 

Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у 

Словаччині. – К. : [б. в.], 2005. – 162 с. 
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значення для уточнення питань періодизації Товариства МВБУ, дозволяють повніше 

осмислити роль ідеї української державності в його діяльності.  

З відновленням незалежності України настав новий етап в історіографії 

української державності, а отже, і в дослідженні історії заснування та діяльності 

Музею визвольної боротьби України. Однією з перших була стаття І. Головацького, 

опублікована в 1992 р., яка присвячена історії заснування МВБУ України. У праці 

зосереджено увагу на труднощах у діяльності установи, внеску Товариства у 

збереження та поширення традицій українського державотворення
4
.  

Принципове значення для новітньої історіографії МВБУ мала стаття 

В. Сергійчука «Трагедія Музею визвольної боротьби України в Празі», підготовлена 

на основі невідомих документів, які засвідчували вороже ставлення радянської 

влади до його діяльності. Зокрема, в документах політичного відділу Міністерства 

закордонних справ УРСР Музей характеризувався як зібрання «буржуазно-

націоналістичних елементів», які розповсюджували літературу антирадянського 

характеру і підтримували зв’язки з буржуазно-націоналістичними організаціями 

інших держав
5
.  

Дослідженню історії формування архівних фондів МВБУ присвятила низку 

статей Л. Лозенко
6
, які, разом з публікаціями І. Срібняка, О. Лук’яненко, 

Б. Грановського, А. Кентія
7
, суттєво збагатили знання про мотиви створення і 

діяльність Музею, його архівні і бібліотечні колекції, про залучення документів 

«Празького архіву» до фондів Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України.  

Найбільш суттєвий внесок у дослідження означеної проблеми належить 

М. Палієнко, яка, починаючи з 2000-х рр., оприлюднила низку праць, захистила 

докторську дисертацію про архівні центри зарубіжної україніки, проаналізувавши 

великий масив джерел, що стосуються історії заснування та діяльності МВБУ, 

зокрема, матеріали українських урядів – Української Держави Гетьмана Павла 

Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР; архіви дипломатичних місій, що діяли в 
                                                           
4
 Головацький І. Наш музей у Празі, призабуті сторінки українства за кордоном / 

І. Головацький // За вільну Україну. – 1992. – № 43. – С. 34–45. 
5
 Сергійчук В. Трагедія музею визвольної боротьби України в Празі / Володимир 

Сергійчук // Золоті ворота. – 1993. – Вип. 3. – С. 20–31. 
6
 Лозенко Л. І. Празький український архів: історія і сьогодення / Л. І. Лозенко // 

Архіви України. – 1994. – № 1–6. – С. 18–30; її ж. До історії Празького українського 

архіву // Генеза. – 1995. – № 1–3. – С. 141–145; її ж. З історії Празького українського 

архіву // Міжнародні зв’язки України: наук. пошуки і знахідки. – К., 1997. – Вип. 6. – 

С. 85–94. 
7
Срібняк І. З історії заснування Музею-архіву визволення України / І. Срібняк, 

О. Лук’яненко // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 54–58; Грановський Б. До 

історії книгозбірні Товариства «Музей Визвольної боротьби України» (Прага 1925–

1945 рр.) / Б. Грановський // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 4. – С. 25–29; 

Кентій А. В. Фонд «Український музей у Празі» ЦДАГО України як складова 

«Празького архіву» (за результатами впорядкування) / А. В. Кентій // Архіви 

України. – 2000. – № 1–3. – С. 43–49. 



6 
 

Австрії, Чехословаччині, Великій Британії та інших країнах; військові матеріали та 

документи з історії таборів українських військовополонених та інтернованих у часи 

Першої світової війни та післявоєнний період; матеріали про діяльність Союзу 

Визволення України, а також інших громадських, політичних, культурно-освітніх, 

наукових осередків української еміграції
8
.  

Важливе значення для осмислення історії Музею в контексті діяльності 

української політичної еміграції в міжвоєнний період мають дослідження 

С. Віднянського, М. Палієнко, В. Трощинського, В. Піскун, В. Ульяновського, 

А. Шаповала
9
, дисертаційні праці Т. Бублик, О. Даниленка, К. Лісової

 
 та ін.

10
  

Незважаючи на відносно велику кількість праць, безпосередньо або 

опосередковано присвячених Товариству МВБУ, чимало питань історії його 

утворення, діяльності та долі спадщини залишаються недостатньо дослідженими, 

зокрема, це стосується мотивів та ідейних засад заснування Музею, місця в його 
                                                           
8
 Палієнко М. Г. Діяльність української еміграції із заснування національного 

архівного центру за кордоном у 20-х роках ХХ ст. / М. Г. Палієнко // Історичний 

журнал. – 2004. – № 3. – С. 27–38.; її ж. Архівна колекція Музею визвольної 

боротьби України в Празі: проблеми реконструкції та вивчення // Український 

журнал. – К., 2006. – № 4. – С. 196–213; її ж. Матеріали Празького архіву як джерело 

з історії української державності // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 77–79. – К., 2005. – С. 123–125; її ж. Архівні 

центри української еміграції в Європі у 1920-х –1940-х рр. (створення, 

функціонування, доля документальних колекцій) : дис. ... д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.06 / Палієнко Марина Геннадіївна. – К., 2008. – 468 с. 
9
 Віднянський С. В. Політика чехословацького уряду щодо української еміграції в 

міжвоєнний період / С. В. Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові 

пошуки і знахідки. – 1993. – Вип. 3. – С. 36–56; Ульяновський В. Українська наукова 

і культурницька еміграція у Чехо-Словаччині між двома світовими війнами / 

В. Ульяновський, С. Ульяновська // Українська культура: лекції за редакцією 

Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 477–498; Трощинський В. П. Міжвоєнна 

українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / 

Володимир Павлович Трощинський. – К. : Інтел, 1994. – 258 с.; Піскун В. 

Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття). – К. – Нью-Йорк, 

2006. – 672 с.; Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, 

функціонування, доля документальних колекцій) / М. Палієнко. – К. : Темпора, 

2008. – 688 с.; Шаповал А. І. Дмитро Антонович: життя та діяльність : монографія / 

А. І. Шаповал. – Миронівка : ПрАТ «Миронівська друкарня», 2012. – 348 с.  та ін. 
10

 Бублик Т. В. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в 

Чехо-Словаччині та Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття : дис... канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 / Бублик Тетяна Вікторівна. – К., 1997. – 178 с.; Даниленко О. В. 

Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.) : дис… канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович. – К., 2004. – 208 с.; 

Лісова К. С. Ідея української державності України в дослідженнях української 

наукової еміграції (1920 – 1945 рр.) : дис… канд. іст. наук : 07.00.06 / К. С. Лісова. – 

Переяслав-Хмельницький, 2010. – 202 с.  
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діяльності національної ідеї та державницької платформи, ролі його лідерів і 

працівників у примноженні та збереженні інформаційного потенціалу архіву. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база та методика дослідження» містить 

характеристику джерельного комплексу дисертаційної роботи, його класифікацію, 

аналіз інформаційних ресурсів та методику дослідження. Основний масив джерел 

представлений двома групами: історіографічними (розглянуті в підрозділі 1.1) та 

конкретно-історичними, тобто документами і матеріалами, виявленими та 

систематизованими у процесі роботи з урахуванням їх походження, авторства, 

форми, а також змісту. У структурі конкретно-історичних джерел виокремлено 

актуалізовані (опубліковані або частково введені до наукового обігу) та потенційні 

(неопубліковані, переважно архівні). Всі вони скласифіковані за такими групами: 

а) офіційні документи Товариства, статути, списки його членів, протоколи засідань; 

б) інформаційні матеріали, бюлетені, звіти, донесення, відомості про експозиції і 

книгозбірню, путівники, довідники, покажчики, каталоги; в) твори фундаторів, 

діячів і активістів Товариства; г) джерела особового походження (щоденники, 

спомини, листування); д) масові джерела: листівки, звернення, видання преси. 

Переважну більшість опрацьованих документів і матеріалів виявлено у фондах 

Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 

(ЦДАВО України) та Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України (ЦДАГО України), в яких  зберігається основний масив «Празького архіву». 

Найбільшу джерельну цінність мають опрацьовані документи фонду 4026 

«Товариство «Музей визвольної боротьби України» м. Прага 1925–1948 рр.» у 

ЦДАВО України, який містить статут, звіти, переписку Товариства МВБУ з 

Українським вільним університетом та іншими організаціями щодо організації 

діяльності та її підтримки. Виявлено окремі листівки і буклети, які видавало 

Товариство, а саме: «Українська преса про «Музей визвольної боротьби України»», 

«Український Дім» у Празі, «Шевченкіана в Музеї визвольної боротьби 

України (1936–1941)», «Музей визвольної боротьби України в Празі», а також 

друковані відозви із закликом «Збудуймо Український Дім у Празі», «Невідкладна 

справа» та ін. Опрацьовані матеріали є особливо цінними в контексті аналізу 

організаційної, суспільно-політичної та пропагандистської діяльності Товариства 

МВБУ, його ролі у формуванні політичного світогляду борців за українську 

державність.  

Вагомі відомості  почерпнуто із документів й матеріалів ЦДАГО України, 

зокрема, фонду 269 «Колекція документів «Український музей». До аналізу 

залучено Статут Товариства, комунікати, постанови, звернення Управи музею до 

своїх членів і прихильників, а також до українських організацій в еміграції щодо 

надсилання музейних, архівних і бібліотечних матеріалів, збирання коштів на 

підтримку діяльності МВБУ. Важливу інформацію про місце ідеї української 

державності в діяльності Товариства МВБУ містить його переписка з різними 

організаціями, установами, українськими громадськими діячами в еміграції 

стосовно поповнення фондів і колекцій новими надходженнями та з інших питань 

роботи Музею. 
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Також проаналізовано Алфавітну книгу надходжень документів і матеріалів 

до музею від українських установ на еміграції, що дало змогу з’ясувати зв’язки та 

співпрацю Товариства з різними організаціями і діячами. Досліджено річні звіти 

Товариства МВБУ, на онові яких простежено його цілеспрямовану діяльність щодо 

створення в еміграції центру української державності, який мав стати 

координатором подальшої боротьби за визволення та незалежність України. 

До дисертації залучено інформаційний потенціалом Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки: фонди 15-й  – «Колекція журналів, газет, бюлетенів» та  

19-й – «Колекція документів українських еміграційних організацій та установ», що 

проливають світло на діяльність української студентської еміграції та її зв’язок з 

МВБУ в Празі. 

Важливим джерелом для дослідження ідеї української державності в 

діяльності Товариства є преса, а саме: «Вісти Музею визвольної боротьби України», 

які виходили чотири рази на рік. «Вісти» містили різнорідну інформацію щодо 

проведення зборів Товариства, тематичних виставок, відзначення пам’ятних дат, 

заклики до української громади, публікували списки меценатів і тих, хто передавав 

до Музею документи, книги, періодичні видання, речові пам’ятки, а також грошові 

внески на утримання Музею, придбання або спорудження будівлі. Фактично 

«Вісти» мали на меті шляхом оприлюднення звернень та закликів до громадськості 

досягти підтримки осередку українства на чужині. Цінним джерелом стали також 

листівки із закликом про необхідність надати матеріальну допомогу МВБУ в Празі, 

які розсилалися культурним, політичним установам, товариствам, навчальним 

закладам та окремим особам.  

Отже, сформований джерельний комплекс є достатнім за обсягом інформації 

та репрезентативним для вирішення поставлених завдань.  

Дисертація виконана на засадах новітньої методології історичного дослідження 

з дотриманням принципів історизму, системного підходу, наступності та 

об’єктивності. Застосовано загальнонаукові (аналітичний, синтетичний, логічний), 

загальноісторичні (історико-генетичний, історико-хронологічний, історико-

порівняльний, типологічний, ретроспективний, біографічний) методи дослідження, 

низку спеціальних джерелознавчих методів – джерелознавчої критики, евристичний, 

текстологічний, класифікації. Методи бібліографічної та архівної евристики 

дозволили поетапно виявити, опрацювати і систематизувати актуалізовані та архівні 

джерела, здійснити їх класифікацію. На другому етапі дослідження важливу роль 

відіграли історико-генетичний та історико-хронологічний методи, які дозволили 

дослідити історію створення Товариства МВБУ за кордоном у нерозривному зв’язку 

із загальноісторичними процесами. Ці методи дали змогу розглядати мотиви і 

обставини заснування Товариства у контексті причинно-наслідкових зв’язків, дати 

періодизацію його діяльності, з’ясувати обставини вивезення урядових та особових 

архівних колекцій з українських теренів. Методи джерелознавчої критики 

залучались з метою вивчення історії текстів документів, обставин їх створення. 

У процесі третього етапу дослідження проводились аналіз і  реконструкція 

документальних та інших джерел, встановлення їх інформаційної цінності. Здобуті у 

процесі джерелознавчого аналізу та синтезу відомості  дозволили реалізувати мету 
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дослідження, відтворити ідейні засади та історію створення Музею визвольної 

боротьби України, окреслити місце національно-державницької ідеї в його 

діяльності. 

У другому розділі «Ідейні засади створення Товариства «Музей 

визвольної боротьби України»», який складається з двох підрозділів, висвітлено 

передумови, мотиви та ідейну платформу заснування і становлення Товариства, 

форми і методи його суспільно-політичної діяльності. 

Підрозділ 2.1  «Передумови заснування Товариства МВБУ та становлення 

його організаційної структури» присвячений аналізу ситуації і причин, які 

зумовили створення на території Чехословаччини Музею як чільного осередку 

збирання, зберігання і пропаганди документів та матеріалів з історії українського 

державотворення. Основними причинами появи організації стали окупація України, 

згасання національно-визвольної революції, формування політичної еміграції за 

рубежем. Чимало громадсько-політичних та наукових діячів – учасників руху за 

українську державність, покидаючи територію України, вивезли важливі документи 

і матеріали з історії державотворчих процесів революційної доби. З метою їх 

збереження та дослідження у середовищі Українського вільного університету 

зародилася ідея заснування наукового осередку у форматі Музею визвольної 

боротьби України. При цьому враховувалося, що на території Чехословаччини вже 

діяв Український національний музей-архів (УНМА), створений при Українському 

громадському комітеті під керівництвом представників українських есерів. 

Натомість представники уенерівської еміграції висловилися проти передачі своїх 

матеріалів до фондів цієї установи і наполягли на заснуванні окремої фундації на 

ідейних засадах боротьби за українську державність.  

Досліджено роль у заснуванні МВБУ, становленні його організаційної 

структури науковців та громадських діячів, об’єднаних навколо Українського 

вільного університету у Празі, зокрема, Д. Антоновича, Д. Дорошенка, 

І. Горбачевського, В. Сімовича, С. Смаль-Стоцького, О. Шульгина, Ф. Щербини та 

ін. Встановлено, що архівні, музейні та книжкові фонди МВБУ комплектувалися на 

основі документів урядових і дипломатичних місій УНР, архівів Українських 

січових стрільців, зібрань таборових громад полонених та інтернованих вояків-

українців, а також матеріалів установ та організацій, які постали в еміграції. 

Завдяки сприятливим умовам перебування української еміграції в 

Чехословаччині, реалізації програми допомоги емігрантам, сформульованої 

міністром закордонних справ Е. Бенешем, гуманному ставленню і прихильності з 

боку корінного населення й урядових представників Товариству вдалося розгорнути 

широкомасштабну роботу, і в травні 1925 р. МВБУ було засновано.   

У підрозділі 2.2. «Суспільно-політична діяльність засновників Товариства 

МВБУ» на основі достовірних джерел виявлено, що початково головною метою 

організації було формування фондів Музею шляхом збирання, наукового 

опрацювання та збереження офіційних документів УНР, матеріалів преси, 

особистих свідчень, пов’язаних із національно-визвольним рухом у роки Першої 

світової війни та Української революції 1917–1921 рр. Проаналізовано дослідницьку 

та суспільно-політичну діяльність членів Товариства МВБУ, які плідно 
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досліджували проблеми української державності і брали активну участь у 

пропагандистській роботі. Усе це сприяло розбудові Музею як чільного осередку 

історії українського державотворення за кордоном, підвищенню його авторитету як 

наукової та громадської організації державницького спрямування.  

У третьому розділі «Ідея української державності в науково-

просвітницькій діяльності Товариства МВБУ» виокремлено два підрозділи, 

присвячені комплектуванню музейних фондів, науковій роботі Товариства та 

співпраці з іншими осередками.  

Підрозділ 3.1. «Комплектування архівних колекцій та наукова діяльність 

Музею визвольної боротьби України щодо дослідження історії української 

державності» відображає результати роботи Товариства МВБУ під керівництвом 

професора Дмитра Антоновича щодо комплектування документальних фондів за 

рахунок надходження архівних матеріалів учасників національно-визвольного і 

державницького руху, полонених вояків-українців часів Першої світової війни, а 

також інтернованих вояків УГА на теренах Чехословаччини. Музею були передані 

документи дипломатичних місій УНР в Угорщині, Данії, Англії, Бельгії та 

Нідерландах, фотографії, біографії їх членів. Крім того, співробітники Музею 

створили іменні бібліотечні колекції з книг установ, громадських товариств, 

приватних осіб, забезпечили їх належне зберігання. 

Члени Товариства МВБУ разом зі збиранням документів і матеріалів про 

національно-визвольну боротьбу та державницький рух українського народу 

розгорнули також діяльність щодо наукового опрацювання цих свідчень. 

Результатом дослідження архівних і бібліотечних ресурсів стали наукові та науково-

популярні праці, які засвідчили грунтовний аналіз уроків боротьби за ідею 

української державності. Велике значення надавалося проведенню лекцій, 

доповідей, організації виставок та інших масових заходів з метою пропаганди історії 

українського державницького руху. 

У підрозділі 3.2. «Співпраця Товариства МВБУ з українськими 

організаціями на еміграції» розглянуто напрями, форми та зміст співпраці Музею з 

українськими установами, організаціями, редакціями видань в еміграції, що 

дозволило збагатити музейні колекції і забезпечити ефективність діяльності 

Товариства. Особлива увага зосереджена на конструктивних відносинах МВБУ з 

Українським вільним університетом, Українською бібліотекою ім. С. Петлюри, 

Українською господарською академією в Подєбрадах, Українським високим 

педагогічним інститутом ім. М. Драгоманова та іншими інституціями.  

Четвертий розділ «Державницька ідея в суспільно-політичній діяльності 

Товариства в умовах Другої світової війни і повоєнні роки», який складається з 

двох підрозділів, відображає особливості суспільно-політичної діяльності 

Товариства МВБУ, зумовлені німецькою окупацією Чехословаччини, презентує 

аналіз причин його ліквідації, висвітлює долю музейних колекцій після 1948 р. 

Підрозділ 4.1. «Перебудова діяльності Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» (1939–1948 рр.)» віддзеркалює особливості діяльності 

організації після гітлерівської окупації Чехословаччини і скасування німецькою 

владою дозволу на діяльність громадських організацій, в тому числі й МВБУ. 
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Підкреслено, що тільки завдяки зусиллям С. Наріжного та інших працівників 

діяльність Музею було відновлено. 

Позитивним явищем у діяльності МВБУ стало розширення кола його 

співробітників за рахунок відомих наукових діячів, які емігрували під час війни до 

Праги з УРСР (професори В. Дорошенко, В. Міяковський, Л. Окіншевич та ін.). 

Належну увагу зосереджено також на труднощах морально-політичного та 

господарського характеру, які виникли в 1945 р., коли внаслідок бомбардувань було 

зруйновано будівлю Музею, а частина українських діячів, у т.ч. два попередні 

голови Товариства – Д. Дорошенко та А. Яковлів, перебралися з Чехословаччини до 

західних країн, намагаючись уникнути політичних переслідувань і репресій з боку 

радянських спецслужб.  

Підрозділ 4.2. «Роль Товариства МВБУ у збереженні документальної 

спадщини та доля його фондів» присвячено подальшій долі музейних колекцій 

після офіційної ліквідації Товариства «Український музей» 26 березня 1948 р., 

припинення його діяльності та опечатування приміщень. Висвітлено політико-

ідеологічні мотиви закриття Музею, оцінки його діяльності, викладені у відповідній 

урядовій постанові, оприлюдненій 30 березня 1948 р. У ній Товариство 

кваліфікувалось як правоорієнтована група української еміграції, що спиралася на 

ідеї противників радянського режиму і під виглядом наукової праці нагромаджувала 

«протисовєтський політичний матеріал».  

Обгрунтовано роль і значення діяльності Товариства МВБУ у збереженні та 

примноженні документальної спадщини з історії української державності. 

Підкреслено, що завдяки його провідникам: Д. Антоновичу, Д. Дорошенку, 

І. Горбачевському, С. Наріжному, С. Смаль-Стоцькому, А. Яковліву та ін. –

українська національно-державницька ідея стала визначальною у процесі реалізації 

наукових, просвітницьких та пропагандистських програм Музею, спрямованих на 

формування національно-державницької свідомості української еміграції. Збережені 

документи Музею, які віднесені до Національного архівного фонду України, дедалі 

ширше залучаються до наукового обігу і виховної роботи, сприяють утвердженню 

історичної пам’яті народу. 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження, сформульовано 

положення, які винесено на захист.  

– На основі аналізу історіографії проблеми встановлено, що в сучасній 

історичній науці відсутнє узагальнююче дослідження комплексного характеру, 

присвячене ідеї української державності в науковій та суспільно-політичній 

діяльності Товариства МВБУ в Празі протягом 1925–1948 рр. Сформований і 

досліджений джерельний комплекс, який включає великий масив історіографічних 

та конкретно-історичних джерел, є репрезентативним і має достатній інформаційний 

потенціал для об’єктивного з’ясування місця ідеї української державності в науковій 

та просвітницькій діяльності Товариства МВБУ. 

– З’ясовано передумови, мотиви та причини створення Товариства МВБУ на 

території Чехословаччини, серед яких: згасання Української національно-визвольної 

революції 1917–1921 рр.; вимушена еміграція частини політиків і науковців, 

вивезення ними за кордон значної кількості документів і матеріалів революційної 
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доби та нагальна необхідність у їхньому збереженні та дослідженні; підтримка ідеї 

створення українських науково-освітніх установ, у тому числі й Товариства МВБУ, 

з боку влади та громадськості ЧСР. Досліджено ідейні засади, організаційну та 

громадсько-політичну діяльність фундаторів Товариства МВБУ, його склад і 

структуру, процес формування організаційної структури, архівних та бібліотечних 

фондів Музею. Виокремлено персональну роль у створенні та налагодженні роботи 

Товариства визначних діячів української еміграції, а саме: Д. Антоновича, 

І. Горбачевського, Д. Дорошенка, В. Сімовича, С. Смаль-Стоцького, О. Шульгина, 

Ф. Щербини та ін. 

– Висвітлено особливості діяльності Товариства МВБУ, її форми та методи на 

різних етапах існування, включаючи й період Другої світової війни та повоєнні 

роки. Встановлено негативні наслідки війни та радянської окупації Чехословаччини 

для долі Музею, його колекцій, морального, матеріального та фінансового стану, 

мотиви незавершеного перейменування установи на Український музей та 

політично-ідеологічний характер причин ліквідації. Радянський режим розглядав 

діяльність МВБУ у Празі як «буржуазно-націоналістичну», ворожу і шкідливу, 

намагався використати зібрані ним документи для репресій і переслідування 

учасників українського руху опору, звинувачень в антирадянській діяльності та 

зв’язках із західними буржуазно-націоналістичними центрами. 

– Показано, що в період з 1945 по 1958 рр. відбувалося, з одного боку, 

згортання і припинення роботи Музею, розпорошення його колекцій і переміщення 

частини документів та експонатів до архіву Міністерства державної безпеки 

Чехословаччини та Слов’янської бібліотеки в Празі, до архівних установ, музеїв та 

бібліотек інших країн, до СРСР та УРСР, а з іншого, проводилось засекречення та 

оперативна розробка фондів за участю радянських спецслужб. І тільки на межі 1980-

1990 рр. завдяки суверенізації України почалося розсекречування документальних 

комплексів, їх дослідження та введення до наукового та інформаційного обігу. Фонд 

«Український музей у Празі» створено у Державному центральному архіві Чехії. 

– Доведено, що заснування та діяльність МВБУ посідає важливе місце в історії 

українського національно-державницького руху, а отже, залишається серед 

актуальних проблем історичних студій. Товариство зробило вагомий внесок у 

збереженні та примноженні документальної спадщини українського народу, а 

набутий і узагальнений досвід Музею має суттєве значення для українського 

державотворення. Пріоритетною особливістю діяльності Товариства МВБУ є те, що 

вона здійснювалась навколо національно-державницької ідеї, збереження пам’яті 

про досвід і уроки державотворчого процесу не лише доби Національно-визвольної 

боротьби 1917–1921-х рр., а й інших періодів української державності, сприяла 

відстоюванню й утвердженню нескореності українського народу в його боротьбі за 

власну самостійну, соборну державу. Товариство МВБУ нагромадило повчальний 

досвід архівно-музейної діяльності в екстремальних умовах еміграції, воєнного 

лихоліття, продемонструвало великі можливості залучення громадськості до 

збирання документів та експонатів, а також коштів на оренду та спорудження 

приміщення, матеріально-меценатської підтримки і спонсорування робіт. 

Перспективність отриманих у дисертації висновків мотивована тим, що дослідження 



13 
 

ідеї української державності крізь призму багатогранної діяльності Товариства 

МВБУ не вичерпане, а тому потребує подальшого опрацювання. Зокрема, 

актуальним залишається подальше уточнення відомостей про всіх осіб, причетних 

до заснування Товариства МВБУ та участі в його діяльності. Видається доцільним 

продовжити пошук і повернення в Україну втрачених у процесі ліквідації Музею 

документальних ресурсів, частина яких все ще знаходиться у Празі, Москві, Канаді 

та США або розпорошена у приватних і відомчих колекціях. Назріла необхідність в 

активізації археографічної роботи щодо публікації досі не актуалізованих в 

науковому дискурсі документів Музею. З погляду оптимізації фондів, які 

зберігаються в ЦДАВО України та ЦДАГО України, варто було б розглянути 

питання про їх передачу та концентрацію в Центральному державному архіві 

зарубіжної україніки. Також існує потреба в підготовці зведеного електронного 

покажчика документальних ресурсів Музею, які зберігаються у фондах архівних 

установ та бібліотек України і зарубіжних країн, насамперед вітчизняних 

центральних державних і галузевих архівів: вищих органів влади і управління, 

громадських об’єднань, зарубіжної україніки, кінофотофоноархіву ім. 

Г. С. Пшеничного та ін. Висловлені побажання націлені на подальше врахування і 

творче застосування досвіду Товариства МВБУ у Празі в сучасних умовах, 

продовження студій з його історії, діяльності та інформаційного потенціалу 

спадщини.  
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імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 
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Досліджується історія заснування Товариства «Музей визвольної боротьби 

України» в Празі, його наукова, просвітницька та суспільно-політична діяльність. 

Сформовано, структуровано та проаналізовано  джерельний комплекс проблеми та 

стан її дослідження під кутом зору місця  ідеї української державності в роботі 

Товариства.   

 На основі широкого кола архівних матеріалів та опублікованих джерел 

висвітлено мотиви, передумови, причини та процес створення за ініціативою 

української політичної еміграції в Чехословаччині Товариства МВБУ як важливого 

осередку збереження пам’яток з історії українського державотворення. Розглянуто 

формування архівних фондів та бібліотечних колекцій Музею, основні напрями, 

форми та результати діяльності, визначено його місце та роль в історії державності 

України. Проаналізовано склад Товариства і структуру Музею, виявлено 

особливості  науково-дослідної та суспільно-політичної роботи, з’ясовано значення 

його спадщини та досвіду для українського державного будівництва. 

Ключові слова: Музей визвольної боротьби України, українська еміграція в 

Чехословаччині, історія державності України. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кужильная О. А. Идея украинской государственности в научной и 

общественно-политической деятельности Общества «Музей освободительной 

борьбы Украины» в Праге (1925–1948 гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко. – Киев, 2016. 

Исследуется история основания Общества «Музей освободительной борьбы 

Украины» в Праге, его научная, просветительская и общественно-политическая 

деятельность. Сформирован, структурирован и проанализирован комплекс 

источников проблемы и состояние ее исследования под углом зрения места  идеи 

украинской государственности в  работе Общества.   

На основе широкого круга архивных материалов и опубликованных 

источников освещены мотивы, предпосылки, причины и процесс создания по 

инициативе украинской политической эмиграции в Чехословакии Общества МОБУ 

как важного центра хранения памятников по истории украинской 

государственности. Рассмотрено формирование архивных фондов и библиотечных 

коллекций Музея, основные направления, формы и результаты деятельности, 

определено его место и роль в истории государственности Украины. 

Проанализированы состав Общества и структура Музея, выявлены особенности 

научно-исследовательской и общественно-политической работы, освещено значение 

его наследия и опыта для украинского государственного строительства.  

Ключевые слова: Музей освободительной борьбы Украины, украинская 

эмиграция в Чехословакии, история государственности Украины.  
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SUMMARY 

 

Kuzhilna O. O. The idea of Ukrainian statehood in the scientific, social and 

political activity of the Society «Ukrainian Liberation Struggle Museum» in 

Prague (1925–1948). – Manuscript. 

Thesis for Candidate degree in History, speciality 07.00.01 – History of Ukraine. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2016. 

The thesis analyzes historical premises, motives and reasons for the rise of the 

«Ukrainian Liberation Struggle Museum» Society in Prague on the basis of the complex 

analysis of historiographic and specific historical sources. Concepts, forms and methods of 

the realization of the Ukrainian statehood idea in its work are analyzed as well. 

In the process of the analysis of available scientific and popular works on the 

history of Ukrainian political emigration pertaining to the abovementioned problem, it was 

defined the degree of completeness of its study and coverage in history. It is also stated that 

there is no generalized research, dedicated to the problem of the representation of the idea of 

Ukrainian statehood in the ULSM’s activity. 

In the thesis it was formed a representative set of sources, which includes not only 

historiographical, but also a wide range of specific historical sources, both published and 

unpublished. There were also involved the Society’s documents and materials which were 

found, as well as its statutes, records management documentation and reports that are stored 

in the Central State Archives of Ukraine: of the higher governing bodies and associations, as 

well as works by the founders and employees of the Museum, sources of personal origin: 

autobiographies, diaries, memoirs and correspondence. 

The thesis is prepared in reliance on the modern methodology, principles of 

scientific rigour, historicism, objectivity, continuity, systematic approach together with 

application of the complex of general and special knowledge methods of cognition: analysis 

and synthesis, heuristic, historical and genetic, historical and chronological, historical-

comparative, retrospective, biographical etc. 

In the dissertation is was also investigated the composition and the organizational 

structure of the Society «Ukrainian Liberation Struggle Museum», completing of the 

archive, creation of the expositions, as well as its research and educational activity. The 

thesis determines the main areas of the Museum’s work – the main peculiarity is that this 

organization gathered, recorded, systematized, examined and exhibited the documentary 

resources associated with the struggle for national liberation of Ukrainian people and its 

ideological principles. It was found that the greater importance was given to the 

promulgation of ideas of Ukrainian statehood and it was implemented via deliviring the 

lectures, organisation of expositions, conferences and excursions. It facilitated the 

understanding of history of Ukrainian state building process, helped to form a national-

statist consciousness of Ukrainians abroad, especially the young generation, and to 

develop new guidelines of the struggle for Ukrainian statehood. 

The analysis of reflection of Ukrainian statehood ideas in scientific studies of the 

Society, as well as its educational and propaganda acvity, its cooperation and connection 

with other scientific, cultural and social organizations of  Ukrainian emigration are being 

done. We justified the conclusion that The Society «Ukrainian Liberation Struggle 
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Museum» was one of the biggest museum and archive centres outside of Ukraine and that 

its long-term work became a significant social and political phenomenon in the history of 

Ukrainian statehood movement. It was formulated a number of proposals for further study 

of the problem, as well as some ideas which will help to find and return the documentary 

resources which were lost during the liquidation of the Museum and the concentration of 

sources testimonies in the Central State Archive of  Foreign Ucrainica back to Ukraine. 

Key words: Ukrainian Liberation Struggle Museum, Ukrainian emigration in 

Czechoslovakia, history of Ukraine’s statehood. 

 


