
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

КУЖІЛЬНА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

УДК 94(477):061.2«1925/1948» 

 

 

ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В НАУКОВІЙ ТА СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ 

БОРОТЬБИ УКРАЇНИ» В ПРАЗІ (1925 – 1948 рр.) 

 

Спеціальність 07.00.01 – історія України 

 

Дисертація  

на здобуття наукового ступеня  

кандидата історичних наук  

 

 

Науковий керівник 

Пивовар Сергій Федорович 

                кандидат історичних наук,  

професор кафедри новітньої історії України  

 

 

Київ – 2016 



2 
 

   

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...……………………………..………..3 

ВСТУП……………………………………………………………….….………...4 

Розділ 1. ІСТОРІОГРФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДИКА  ДОСЛІДЖЕННЯ   

1.1. Стан наукової розробки проблеми…………………………….........10 

1.2. Джерельна база та методика дослідження……...………..……........36 

Розділ 2. ІДЕЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ 

ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ»    

2.1. Передумови заснування Товариства МВБУ та становлення  його 

організаційної структури……………………………………………..................45 

2.2. Суспільно-політична діяльність засновників Товариства    

МВБУ……………………………………………………………………………..69 

Розділ 3. ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В НАУКОВО-

ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА МВБУ 

3.1. Комплектування архівних колекцій  та наукова діяльність Музею 

визвольної боротьби України щодо дослідження історії української 

державності………………………………..………………………………..……88 

3.2. Співпраця Товариства МВБУ з українськими організаціями на 

еміграції………………………………………………………………………....109 

Розділ 4. ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА В УМОВАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ І 

ПОВОЄННІ РОКИ 

4.1. Перебудова діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби 

України» (1939 – 1948 рр.)…………………………………..…………….......121 

4.2. Роль Товариства МВБУ у збереженні документальної спадщини та 

доля його фондів………………………..……….……………………………...142 

ВИСНОВКИ…………...………………...……………………………………..157 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……...……..163 



3 
 

   

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВУАН – Всеукраїнська академія наук України 

ГАУ – Головне архівне управління 

ГВІМА – Головний військово-історичний музей-архів 

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка 

ЗУАДК – Злучений Український Американський Допомоговий Комітет 

КПГ – Культурно-просвітницький гурток 

МАВУ – Музей-Арів визволення України 

МВБУ – Музей визвольної боротьби України 

НТШ – Наукове товариство імені Шевченка 

СВУ – Союз визволення України 

УВО – Українська військова організація 

УВУ – Український Вільний Університет 

УВІТ – Українське військово-історичне товариство 

УГК – Український громадський комітет 

УНР – Українська Народна Республіка 

УНМА – Український національний музей-архів  

УІК – Український історичний кабінет 

УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів 

УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія 

УТКЗ – Українське товариство культурних зв’язків   

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України 

ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України 

ЦДАЗУ – Центральний державний архів зарубіжної україніки 

ЧСР – Чехословацька республіка 

 

 



4 
 

   

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні державотворчі процеси, 

започатковані відновленням незалежності України, супроводжуються 

значним зростанням  інтересу до історії зародження, розвитку та реалізації 

ідеї української державності. Велику зацікавленість  науковців викликає 

діяльність осередків української еміграції, у тому числі Товариства «Музей 

визвольної боротьби України» (далі МВБУ), пов’язана із збереженням та 

збагаченням ідеї української державності, її пропагандою та науковим 

осмисленням. Саме завдяки його діяльності було створено і  збережено 

вагомий пласт документів і матеріалів, що відображають історію 

українського державотворення.  

Історія наукової та суспільно-політичної діяльності Товариства «Музей 

визвольної боротьби України», що діяло на території Чехословаччини в 

період 1925–1948 рр., невіддільна від історії української еміграції, яка за 

словами С. Петлюри, була органічною інтегральною частиною українського 

народу, що перебував під чужою владою
1
, 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  ідеї української державності, а 

збережені ним документальні ресурси мають велике джерельне значення для 

дослідження історії українського визвольного і державницького руху. 

Набутий Товариством досвід не втратив свого значення і в сучасних умовах, 

коли Україна переживає важливий етап подолання кризових явищ у 

державному будівництві, трансформації суспільства та євроінтеграційних 

процесах. 

                                                           
1
 Див.: Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання / С. Петлюра // 

Симон Петлюра Статті. – К. : Дніпро, 1993. – С. 235. 
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              Актуальність наукового дослідження ідеї української державності в 

науковій  та суспільно-політичній діяльності Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» в Празі зумовлюється, по-перше, тим, що ідейні засади 

державотворення, насамперед їх серцевина – українська національна ідея,  

продовжують посідати пріоритетне місце в розбудові державності України на 

сучасному етапі. Звертання до досвіду Товариства МВБУ щодо формування 

широкого українського національного простору в еміграції, пошуку шляхів 

консолідації політичної еміграції і посилення впливу на активізацію руху 

опору радянському тоталітаризму, боротьби за відновлення суверенітету і 

незалежності України дозволяє повніше усвідомлювати і вирішувати  сучасні 

проблеми формування національно-державницької свідомості і утвердження 

національної та громадянської ідентичностей.   

         По-друге,  Музей визвольної боротьби в своїй суспільно-політичній та 

науковій роботі звертав увагу на розвінчування репресивного характеру 

окупаційно-колоніальної політики російського більшовизму в Україні, її 

антиукраїнської та асиміляційної спрямованості, на протидію комуністичній 

пропаганді й маніпуляції суспільною свідомістю. Цей напрям діяльності 

набуває особливого значення в сучасних умовах, коли Україна стикнулася з 

російською анексією Криму, військовою агресією і так званою гібридною 

війною на Донбасі, з масованою антиукраїнською пропагандою та 

розпалюванням сепаратистського руху.  

По-третє, історія Товариства МВБУ впродовж десятиріч 

замовчувалася або грубо спотворювалася та  фальсифікувалася в радянській 

історіографії, спекулятивно використовувалась у пропагандистських 

кампаніях для компрометації і очорнення української діаспори, боротьби з 

«буржуазним націоналізмом». Наслідки цієї діяльності все ще 

простежуються в синдромі совкової свідомості частини людей, що особливо 

проявилося в умовах декомунізації суспільства.  

По-четверте, не дивлячись на те, що українська історіографія за 

останні два десятиріччя збагатилась низкою праць з історії державності 
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України, української еміграції, її внеску у розвиток української національно-

державницької  ідеї, досі  відсутні узагальнюючі дослідження, безпосередньо 

присвячені ідейним засадам, науковій та суспільно-політичній діяльності 

Товариства МВБУ, узагальненню його досвіду щодо збереження і 

пропаганди джерельних носіїв ідеї української державності. Цей досвід, без 

сумніву, потребує подальшого наукового осмислення та залучення до 

наукового обігу і суспільно-політичної практики.  

 Ці та інші чинники засвідчують наукову і суспільно-політичну 

актуальність поставленої проблеми, доводять її значимість для української 

історіографії і необхідність всебічного і неупередженого дослідження. 

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 

радянської 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 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 
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організаціями в еміграції, охарактеризувати методи, форми, напрями та 

результати діяльності;  

– дослідити особливості діяльність Товариства МВБУ в умовах  Другої 

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

ліквідації; 

– визначити місце і 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 історіографічній частині, а також у четвертому розділі 

змістовні сюжети роботи виходять за верхню межу, оскільки розглядається 

доля архівних та бібліотечних фондів Музею після його ліквідації, 

аналізуються джерела, наукові та науково-популярні праці, опубліковані в 

50-90-х рр. ХХ ст. та в першому п’ятнадцятиріччі ХХІ ст. 

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 дисертації виступають принципи історизму, 

наступності, об’єктивності та системного підходу. Реалізація цих 

методологічних засад супроводжувалась залученням низки дослідницьких 
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методів історичного дослідження, зокрема, проблемно-хронологічного, 

історико-генетичного, порівняльно-аналітичного, персоналістичного та ін. 

Важливого значення надавалось методам евристики, історіографічного та 

джерелознавчого аналізу і синтезу, критики джерел, логічний та послідовний 

виклад змісту і результатів дослідження. Докладніше методологія і методика 

підготовки дисертації викладені в підрозділі 1.2.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що з 

урахуванням попередніх напрацювань і на основі сформованого джерельного 

комплексу вперше здійснено узагальнююче і системне дослідження ідеї 

української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності 

Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі. Набагато повніше 

висвітлено мотиви створення  Товариства МВБУ, його склад і організаційну 

структуру, проаналізовано науково-просвітницьку діяльність, її вплив на 

український державотворчий рух. Досліджено форми і методи реалізації ідеї 

української державності в діяльності Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» в Празі. Суттєво доповнено існуючі відомості про склад, 

зміни в структурі Товариства МВБУ, його роль та місце у збереженні 

документальної спадщини українського народу. На основі маловідомих 

джерел із сучасних позицій уточнено окремі оцінки ефективності 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 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 подальшій розробці питань, пов’язаних з історією України, української 

державності, політичної, наукової і культурної еміграції, з українознавчими 
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навчальними курсами. Матеріали дисертації сприятимуть виконанню нових 

дослідницьких проектів, збагаченню знань з історії еміграції, створення і 

функціонування українських наукових установ за межами України в 20-ті – 

40-ві рр. ХХ ст. 

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.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

 

1. 1. Стан наукової розробки проблеми  

 

 

Історіографія заснування та діяльності Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» в контексті історії національно-визвольного руху та 

української державності була започаткована в другій половині 1920-х рр. і з 

деякими перервами розвивається та збагачується до сьогодення. Незважаючи 

на наявність значної кількості праць, присвячених проблемі національно-

державницької ідеї, історії боротьби українського народу за її реалізацію, 

досі відсутнє комплексне дослідження ідеї української державності в 

науковій та суспільно-політичній діяльності Товариства МВБУ. У той же час 

є чимало наукових праць присвячених окремим аспектам його діяльності. 

Ось чому, оцінюючи стан вивчення проблеми, вважаємо за доцільне 

системно простежити історіографічний процес її дослідження, визначити 

його учасників, основні етапи і надбання, торкнутися достовірності її 

висвітлення, окреслити прогалини і слабкі місця. 

 Загальні тенденції розвитку української історіографії досліджуваного 

періоду відстежені у працях Я. Калакури, І. Колісник, А. Коцура, В. Коцура, 

О. Яся
1
 та ін.

 
 

 
З погляду методології цінними є історіографічні студії Я. С. 

                                                           
 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.; його ж. Українська державність: історія і сучасність. – Чернівці : 
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Калакури, в основу яких покладено принцип окремішності української 

історії, її соборність та українська національно-державницька ідея.   

Оцінюючи наукову спадщину істориків української діаспори, автор дійшов 

висновку, що завдяки їх праці вдалося зберегти і примножити національні 

традиції української історіографії. У наукових працях Анатолія та Віктора 

Коцурів визначено тяглість української державницької ідеї в суспільно-

політичному житті та в історичному доробку науковців, підкреслено роль 

зарубіжних центрів  українознавства у збереженні і розвитку державницької 

течії української історіографії.  Вагомий внесок у дослідження  історичних та 

теоретичних засад  української історіографії зробили І. Колесник та О. Ясь, 

які проаналізували концептуальні засади української історіографії, розкрили 

передумови та середовище, в якому поширювалась і реалізовувалась 

національно-державницька ідея. 

За місцем локалізації істориків і видання їх праць, наявний 

історіографічний комплекс безпосередньо із досліджуваної теми можна 

умовно поділити на дві групи. Перша з них представлена діаспорними 

авторами, які закладали основи дослідження проблеми, оскільки в умовах 

тоталітарного режиму на материковій Україні ця тема була заборонена. 

Другу групу репрезентують дослідження, створені безпосередньо в Україні, 

здебільшого після проголошення її незалежності. 

 Наявні праці діаспорних авторів носили, як правило, науково-

популярний характер, подаючи загальну інформацію з історії заснування та 

                                                                                                                                                                                           

Золоті литаври, 2000. – 350 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.; Колісник І. 

Українська історіографія: концептуальна історія. – К. : ІІУ НАН України, 

2013. – 566 с.        
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діяльності Товариства МВБУ. З поміж цих публікацій особливої уваги 

заслуговують дослідження одного з провідних діячів празького осередку 

української еміграції, майбутнього директора  Музею визвольної боротьби 

України Симона Наріжного «Українська  еміграція. Культурна праця 

української еміграції між двома світовими війнами»
1
. Перша частина була 

видана під грифом Музею визвольної боротьби України в 1942 р., а інша 

вийшла в 1999 р. в Києві як продовження першої частини. «Українська 

еміграція» була написана на основі власних спостережень і тих матеріалів, 

які надходили до Музею і зберігалися в його фондах. У роботі висвітлюється 

культурно-просвітницька діяльність української еміграції протягом двадцяти 

років ( 1919 – 1938 рр.). Зібрані автором довідкові та біографічні матеріали, 

подані в книзі,  мають енциклопедично-довідковий характер і можуть бути 

використані при дослідженні різних проблем, присвячених діяльності 

української еміграції.   

Більш науковим і аналітичним за своїм рівнем стало наступне 

дослідження С. Наріжного «Матеріали до історії Музею визвольної боротьби 

України»
2
, яке складається з трьох частин. У ньому 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 із німецькою владою і «добровільну» передачу його фондів до 

СРСР. Ця тема отримала подальшу конкретизацію у праці С. Наріжного 

«Сторінка з чесько-українських відносин», яка була видана під псевдонімом 

                                                           
1
 Наріжний С. Українська еміграція : культурна праця української еміграції 

між двома Світовими війнами / С. 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. 

2
 Наріжний С. Матеріали до історії Музею визвольної боротьби України. – 

Цюрих, 1956–1959. – Вип. 1–3. – 466 с. 
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Я. Бирич
1
. У ній, з одного боку, зроблено акцент на  дослідження ідеї 

української державності в діяльності Товариства МВБУ, а з другого, – 

конкретизуються  події, пов’язані із закриттям Музею в 1948 р. Автор 

зазначив, що закриття Музею супроводжувалось виключно політичними 

мотивами і тиском з боку Кремля. Він на конкретних фактах показує, що 

Товариство діяло, насамперед, як наукова установа на території 

Чехословаччини на пожертви українського громадянства, спрямовуючи свою 

діяльність на його інформування. Товариство не мало ніяких спільних 

відносин із німецькою владою, яка, навпаки, всіляко обмежувала його 

діяльність
2
.  

Для розуміння долі документів Товариства та мотивів переміщення 

празького архіву до СРСР важливу роль відіграли розвідки американської 

дослідниці Патриції Кеннеді  Грімстед, які побачили світ на початку 1990-х 

рр., зокрема: «Зарубежная архивная Россика Советика. Происхождение 

документов и их отношение к истории России (СССР), потребность в 

описании библиографии»
3
. Вони дозволили   прослідкувати долю архівних 

                                                           
1
 Бирич Я. Сторінка з чесько-українських відносин. – Вінніпег : Тризуб, 1949. 

– 37 с.  

2
 Там само. – С. 32. 

3
 Грімстед П. К. Доля українських культурних цінностей під час Другої 

світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / П. К. Грімстед, Г. 

Боряк. – Л. : Фенікс, 1992. – 119 с.; її ж. Зарубежная архивная Россика 

Советика. Происхождение документов и их отношение к истории России 

(СССР), потребность в описании библиографии // Отечественные архивы. – 

1993. – № 1. – С. 20–53; її ж. «Празькі архіви» у Києві та Москві: повоєнні 

розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки. – К., 2005. – 252 с.; її ж. 

Нищення українських музеїв, архівів, бібліотек у роки Другої світової війни / 

П. К. Грімстед, Г. В. Боряк // Пам’ятки України. – 1994. – № 3–6. – С. 92–105.  
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матеріалів Музею визвольної боротьби України у повоєнний період і їх 

значення для архівної україніки.  

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

Музею словацький дослідник М. Мушинка. Автор видав декілька науково-

публіцистичних статей, в яких висвітлив низку маловідомих сторінок історії 

Музею визвольної боротьби з різних аспектів його діяльності
1
. Вони заклали 

фундамент для монографічного дослідження дослідника
2
, яке побачило світ у 

1996 р., а згодом було доповнене і перевидане у 2005 р. Ця робота М. 

Мушинки посіла важливе місце і в дослідженні ідеї української державності 

в діяльності Товариства МВБУ. Монографія складається з чотирьох частин: у 

                                                           
1
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України не пропав / М. Мушинка 

// Свобода. – Нью-Йорк, 1995. – 23 верес. – Ч. 181. – С. 2–3.; його ж. Доля 

фондів Музею визвольної боротьби України у Празі // Третій Міжнародний 

конгрес україністів, 26–29 серп. 1996 р.: Політологія. Етнологія. Соціологія : 

Доп. та повідомл. – Х., 1996. – С. 391–393.; його ж. Музей визвольної 

боротьби в Празі та останній його директор Симон Наріжний  // Пороги. – 

Прага, 1998. – № 1. – С. 10–11.; його ж. Симон Наріжний – найвизначніший 

музейник України // Просвіти. – Ужгород, 1998. – С. 67–70.; його ж. 

Українські архіви, вивезені з Чехословаччини в Україну // Четвертий 

Міжнародний конгрес україністів: Одеса, 26–29 серп. 1999 р. : Доп. та 

повідомл. : Історія. – Одеса; К.; Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 145–152; його ж. 

Симон Наріжний і Музей визвольної боротьби України в Празі // Повернення 

культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали 

наук.-практ. конф. [«Симон Наріжний та українська еміграція 20-30-х рр. ХХ 

ст. у Празі»], (Полтава, жовт. 1998 р.). – К., 1999. – Вип. 12. – С. 35–48. 

2
 Мушинка М. Музей Визвольної Боротьби України і доля його фондів / 

Микола Мушинка. – Мельбурн, 1996. – 114 с.; його ж. Музей визвольної 

боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси / 

Державний комітет архівів України. – К. : [б.в.], 2005. – 162 с. 
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першій  автор подав стислу історію Музею від його заснування у 1925 р. до 

ліквідації у травні 1945 р. У другій частині висвітлено боротьбу його 

керівника С. Наріжного за відновлення Музею, його тимчасову перемогу та 

діяльність Музею до остаточної ліквідації у 1948 р. Третя частина відтворює 

діяльність С. Наріжного щодо збереження матеріалів після ліквідації Музею  

у Празі, а пізніше, після його депортації з Чехословаччини до Австрії та 

Австралії. Це перше грунтовне дослідження, написане на основі архівних 

матеріалів України та Чехословаччини, що розкриває діяльність Товариства 

МВБУ. У праці М. Мушинки діяльність Товариства МВБУ не відходить на 

другий план, як це спостерігається в інших працях з історії української 

еміграції. Тут чітко простежується хронологія подій від заснування до 

ліквідації Товариства. 

Продовжуючи опрацювання означеної теми, М. Мушинка в 2005 р. 

оприлюднив на сторінках журналу «Народна творчість і етнографія» наукову 

статтю «Музей визвольної боротьби України і сучасний стан його фондів»
1
. 

Автор  показав, що дослідження сучасного стану фондів Музею визвольної 

боротьби України, їх інформаційних ресурсів є не менш важливою, ніж 

історія його діяльності. Особливо актуальним, на думку дослідника, виступає 

реконструкція і концентрація документів, які зберігаються в різних архівах 

України, Чехословаччини, Росії та інших країн. Згодом, у 2007 р. вийшла ще 

одна стаття М. Мушинки «Дмитро Антонович і Музей визвольної боротьби 

України»
2
, в якій автор проаналізував науковий доробок відомого 

українського вченого – історика української культури та громадського діяча 

                                                           
1
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України і сучасний стан його 

фондів / Микола Мушинка // Народна творчість та етнографія. – К., 2005. – № 

4. – С. 4–9. 

2
 Мушинка М. Дмитро Антонович і Музей визвольної боротьби України / 

Микола Мушинка // Народна творчість і етнографія. – К., 2007. – № 6. – С. 

116–124.  
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Д. Антоновича, висвітлив його роль як директора Музею визвольної 

боротьби України в період з 1925 р. по жовтень 1945 р. у становленні його 

діяльності.  

З поміж публікацій зарубіжних дослідників історії музею заслуговує 

уваги книга чеської дослідниці О. Пеленської, створена на основі 

віднайдених у Слов’янській бібліотеці Праги фондів Музею визвольної 

боротьби України, під назвою «Український портрет на тлі Праги»
1
. Авторка 

торкнулася взаємодії діяльності музею і українських мистецьких осередків, 

докладно описала віднайдені художні твори  та подала біографічні відомості  

про їх авторів. Близькою до тематики цієї книги є опис документів фонду 

«Український музей у Празі», які зберігаються в Державному центральному 

архіві в Празі, підготовлений чеською архівісткою Р. Махатковою
2
. 

Що ж стосується радянської історіографії, то до 1990-х рр. не було 

жодної публікації позитивного змісту стосовно історії заснування та 

діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України». Радянська 

історіографія, заангажована кон’юнктурними політичними та ідеологічними 

стереотипами та методологічними принципами, розглядала українську 

державницьку ідею як буржуазно-націоналістичну, діяльність української 

еміграції як ворожу і контрреволюційну, спрямовану проти радянської влади. 

Торкаючись радянської історіографії, необхідно згадати, що 

марксистське тлумачення національного питання в його сталінській 

інтерпретації базувалось на пріоритеті ідеї класової боротьби і так званого 

пролетарського інтернаціоналізму, а тому заперечувало визнання 

самобутності націй, державницьку спрямованість національно-визвольних 

рухів, а відтак і боротьбу українського народу за власну незалежну і 

                                                           
1
 Пеленська О. Український портрет на тлі Праги / О. Пеленська. – Нью-Йорк 

– Прага, 2005. – 224 с. 

2
 Український музей у Празі (1925-1948) : Опис фонду / Упоряд. Р. 

Махаткова. – Київ; Прага, 1996. – 295 с.  



17 
 

   

суверенну державу. Як зазначалось у «Радянській енциклопедії історії 

України», українські буржуазно-націоналістичні емігранти заплямували себе 

співробітництвом з ворогами радянської влади,  фашистськими окупантами. 

«Вони служать інтересам політики імперіалістичних держав, беруть участь у 

підривних діях і наклепницьких кампаніях, спрямованих проти країн 

соціалізму»
1
. Ось чому про дослідження Музею визвольної боротьби України  

за таких ідеологічних настанов не могло бути й мови. 

Із проголошенням незалежності України настав новий етап розвитку 

історичної науки, були зняті заборони,  стали доступними раніше засекречені 

архівні документи, що й дало змогу дослідникам, починаючи з 1990-х рр. 

розглядати історію тих сил, у тому числі еміграційних, які сповідували ідею 

української  державності  і боролися за її втілення у життя.  

Упродовж  1990-х рр. вийшла низка статей, присвячених заснуванню та 

діяльності Музею визвольної боротьби України. Слід зазначити, що хоч 

історія Товариства МВБУ стала предметом вивчення багатьох вітчизняних 

дослідників, однак його ідейні засади і роль Музею визвольної боротьби у 

збереженні і реалізації державницької ідеї та його вплив на формування 

національно-державницької свідомості українців за кордоном висвітлено не 

достатньо. Тим не менше вважаємо доцільним розглянути наявні праці, 

найбільш дотичні до досліджуваної нами проблеми.  

У пострадянській історіографії одним із перших порушив окремі 

питання історії Музею визвольної боротьби України у І. Головацький у 

газетній статті «Наш музей у Празі, призабуті сторінки українства за 

кордоном»
2
, опублікованій у 1992 р. у Львові. Автор на основі здебільшого  

опублікованих джерел торкнувся мотивів і ролі закордонних українців у 

                                                           
1
 Шлепаков А. М. Еміграція / А. М. Шлепаков // Радянська енциклопедія 

історії України. – В 4-х т. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1970. – С.110. 

2
 Головацький І. Наш музей у Празі, призабуті сторінки українства за 

кордоном / І. Головацький // За вільну Україну. – 1992. – № 43. – С. 34–45. 
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заснуванні Музею визвольної боротьби України, його досвіду збереження 

традицій українського державотворення. У статті наголошувалось, що, 

незважаючи на перешкоди і  заборону  діяльності Музею наприкінці Другої 

світової війни, він продовжував існувати і суттєво впливав на інші наукові 

організації. Крім того, пізніше автор висвітлив діяльність С. Наріжного – 

останнього директора МВБУ
1
.   

Принципове значення для новітньої історіографії Музею мала стаття В. 

Сергійчука «Трагедія Музею визвольної боротьби України в Празі», 

побудована на невідомих у пострадянській Україні документах, які 

засвідчували вороже ставлення радянської влади до його заснування та 

діяльності. Автор навів довідку політвідділу Міністерства закордонних справ 

УРСР, у якій Музей визвольної боротьби України характеризувався як 

«зібрання буржуазно-націоналістичних елементів, діяльність яких була 

спрямована на об’єднання націоналістичних осіб, розповсюдження 

літератури національного характеру і підтримку зв’язків з буржуазно-

націоналістичними організаціями інших держав»
 2
.  

У середині і другій половині 1990-хрр. побачили світ декілька 

публікацій Л. Лозенко, присвячених дослідженню історії заснування 

Празького архівного осередку крізь призму минулого та сучасності його 

                                                           
1
 Головацький І. Музей визвольної боротьби України у Празі і діяльність в 

ньому Симона Наріжного / І. Головацький // Повернення культурного 

надбання України : проблеми, завдання, перспективи. – Вип.12 : Матеріали 

наук.-практ. конф. [«Симон Наріжний та українська еміграція 20-30-х рр. ХХ 

ст. у Празі»], (Полтава, жовтень 1998 р.). – К., 1999. – С. 132–136. 

2
 Сергійчук В. Трагедія музею визвольної боротьби України в Празі / В. 

Сергійчук // Золоті ворота. – 1993. – Вип. 3. – С. 20–31. 
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архівної спадщини. Авторка одна з перших торкнулася долі архівних 

матеріалів Музею визвольної боротьби України в Празі в повоєнні роки
1
.  

 
    

   Одна з перших журнальних статей, присвячена діяльності Музею 

визвольної боротьби України в Празі, належала  С. Зарембі
2
. Вона побачила 

світ у часописі «Київська старовина»  на початку 1997 р. На жаль, автор, 

попри ряд цікавих узагальнень, припустився низки неточностей щодо історії 

заснування Музею та локалізації його фондів у сучасний період. Зокрема, він 

стверджував, ніби «1 вересня 1921 р. Уряд УНР видав закон про заснування 

Музею-Архіву визволення України (МАВУ) у Відні. У 1923 р. Музей-Архів 

переїхав до Праги. Тут він злився із українським «Головним військово-

історичним музеєм-архівом», який було утворено ще в 1917 р. у місті 

Тарново (Польща) і який також 1923 р. прибув до Праги. Саме з цих двох 

Музеїв-Архівів і було створено МВБУ в Празі»
3
. З урахуванням деяких 

джерел ряд авторів схильний вважати, що МАВУ  закладався  на території 

Польщі 1921 р. Однак через низку причин політичного та фінансового 

характеру екзильний Уряд УНР був не в змозі власними силами забезпечити 

охорону українських пам’яток за умов перебування в еміграції, тому виникла 

ідея заснувати спільними силами еміграції загальноукраїнський музей. 

Місцем осідку МАВУ планувалось обрати Відень, проте упродовж 1922 р. 

так і не вдалося розгорнути належну діяльність. За таких обставин М. 

Обідний запропонував перемістити його до Праги, що зумовлювалось 

масовим переселенням українських емігрантів у 1922–1923 рр. з Австрії до 

Чехословаччини. Таким чином, Прага могла стати найкращим місцем для 

                                                           
1
 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. 

2
 Заремба С. Український музей визвольної боротьби у Празі / Сергій Заремба 

// Київська старовина. – 1997. – № 1–2. – С. 122–137. 

3
 Там само. – С. 133. 
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розгортання діяльності Музею. Однак з метою його конспірації, як відзначав 

М. Обідний, «для чужого людського ока і надалі місцем осідку музею-

архіву» мав залишатися Відень.  

Більш широкий погляд на  заснування і роботу Товариств МВБУ містить 

стаття Б. Грановського
1
, в якій акцент зроблено на діяльність української 

еміграції, спрямовану на збирання і формування архівних матеріалів і 

книгозбірні, на аналіз їх змісту під кутом зору значення для національно-

патріотичного виховання молодого покоління борців за державність. Автор 

розглянув більше десяти колекцій документів, зокрема відділів шевченкіани, 

стародруків, мистецтв, геральдики та інших. У статті названа низка наукових 

установ і товариств за кордоном, які передавали до Товариства МВБУ свої 

видання. Це і Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, і Український 

науковий інститут у Берліні, і Український науковий інститут у Варшаві, а 

також Український техніко-господарчий інститут та Українська господарська 

академія в Подєбрадах, Український високий педагогічний інститут ім. 

Драгоманова в Празі, товариство «Просвіта», Українське воєнно-історичне 

товариство (Варшава) та ін., українські видавництва та редакції періодичних 

видань Ю. Тищенка з Праги та Б. Тищенка з Відня, Б. Кентежинського з 

Фінляндії, «Пробоєм» (Прага), «Українське видавництво» (Краків-Львів), 

«Варяг» (Варшава), «Український пласт» (Прага) тощо, редакції часописів 

«Лікарського вісника» (Львів), «Робітничих вістей» (Канада), «Українського 

слова» (Аргентина), «Краківських вістей» (Краків-Львів) тощо. На цій основі 

автор дійшов висновку, що діяльність Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» мала велике консолідуюче і виховне  значення для всього 

середовища українських організацій та товариств за кордоном. Важливою 

стороною відображення ідеї української державності в діяльності Товариства 

                                                           
1
 Грановський Б. До історії книгозбірні Товариства "Музей Визвольної 

боротьби України" (Прага 1925-1945 рр.) / Б. Грановський // Бібліотечний 

вісник. – 1999. –  № 4. – С. 25–29. 



21 
 

   

МВБУ в науковому дослідженні Б. Грановського є  й те, що автор наголошує 

на тому, що крім функції збирання архівних матеріалів – це був науковий 

осередок, діяльність якого мала і політичне та державницьке спрямування. 

Цінним дослідженням з історії ідеї української державності в діяльності 

Товариства МВБУ була стаття Ф. Погребенника «Шевченкіяна в «Музеї 

Визвольної Боротьби України» в Празі»
1
, яка цікава тим, що в ній  

розглядалось загальнонаціональне значення зібраних у Музеї свідчень з 

життя Т. Шевченка, їх роль у формуванні національної свідомості 

українського народу. Автор зазначав, що Музей із самого початку свого 

існування почав збирати шевченкіану, пов’язуючи з іменем Т. Шевченка 

боротьбу за національне визволення і незалежність, розглядаючи його 

творчість у широкому контексті вікових прагнень українського народу до 

своєї державності. Ф. Погребенник подав список матеріалів шевченкіани, які 

зберігались у Музеї визвольної боротьби України, виділивши колекцію   

матеріалів  щодо вшанування пам’яті Т. Шевченка як в Україні, так і на 

еміграції. Ці матеріали розкривались не лише величезне національно-

культурне значення творчості Т.Шевченка, але  й  вплив його ідей за межами 

України, зокрема в середовищі української еміграції, для якої його заповіти 

були священними, яка жила ідеями «Борітеся – поборете!». У цьому зв’язку 

Ф. Погребенник підкреслював, що українські емігранти С. Смаль-Стоцький, 

І. Борщак, П. Зайцев та інші протистояли радянському сприйняттю 

шевченкознавства. Вони давали науково-об’єктивне висвітлення спадщини 

поета, розкривали зв’язок його творів з національно-визвольною боротьбою 

українського народу за свою незалежність. 

У процесі наукового осмислення історії Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» дослідники виявляли дедалі більшу зацікавленість його 

архівними ресурсами та їх долею після ліквідації установи. Цей напрям 
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започаткував А. Кентій розвідкою «Фонд «Український музей у Празі» 

ЦДАГО України як складова «Празького архіву»»
1
, в якій  відтворилась 

історія архівних матеріалів та їх комплектування в Центральному 

державному архіві громадських об’єднань України.  

Більш широкий погляд на цей аспект діяльності Товариства «Музей 

визвольної боротьби України» належить М. Г. Палієнко. Починаючи з 2000-

го року, вона оприлюднила  низку праць, одна з яких була написана у 

співавторстві з І. Срібняком
2
, у якій автори досліджують долю архівної 

колекції Музею визвольної боротьби України на тлі всієї його діяльності – 

від заснування до ліквідації. На основі архівних джерел розглянуті основні 

напрями діяльності музею, аналізуються положення Статуту Товариства і 

обґрунтовується висновок про те, що МВБУ – перетворився у великий і 

потужний науковий осередок збереження матеріалів з історії національно-

визвольної боротьби. 

У  наступних дослідженнях М. Палієнко ширше заторкнула маловідомі 

питання історії Музею визвольної боротьби України
3
. За її авторством 

підготовлена стаття до Української архівної енциклопедії, присвячена 
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Український журнал. – К., 2006. – № 4. – С. 196–213. 
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процесу створення та діяльності Музею визвольної боротьби України
1
. У 

2008 р. М. Г. Палієнко захистила дисертацію на здобуттю  наукового ступеня 

доктора історичних наук на тему: «Архівні центри української еміграції в 

Європі у 1920-х-1940-х рр.: (створення, функціонування, доля 

документальних колекцій)»
2
, де в одному із підрозділів висвітлено створення, 

функціонування та доля Музею визвольної боротьби України. Інформаційно 

насиченими є додатки до дисертації, в яких подано архівні цінні матеріали, 

зокрема Статут Товариства, звернення до українського громадянства щодо 

збирання документів і формування архіву. 

М. Г. Палієнко одна з перших серед вітчизняних дослідників звернула 

увагу на місце ідеї української державності в діяльності Музею. З цього 

погляду заслуговує уваги її стаття «Матеріали Празького архіву як джерело із 

історії української державності»
3
. Серед основних груп документів, які були 

зібрані в Музеї визвольної боротьби України з історії української 

державності, М. Г. Палієнко виділила: матеріали українських урядів – 

Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР, 

ЗУНР; архіви дипломатичних місій, що діяли в Австрії, Чехословаччині, 

Великій Британії та інших країнах; військові матеріали та документи з історії 

таборів українських військовополонених та інтернованих у часи Першої 
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імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 77–79. – К., 2005. – С. 123–125. 



24 
 

   

світової війни та післявоєнний період; матеріали про діяльність Союзу 

Визволення України; матеріали громадських, політичних, культурно-

освітніх, наукових осередків української еміграції
1
.   

Важливим історіографічним джерелом із досліджуваної проблеми є   

матеріали наукових конференцій. Одна з них – науково-практична 

конференція «Симон Наріжний та українська еміграція 20-30-х pp. XX ст. у 

Празі», яка відбулась у Полтаві в 1999 р., викликала великий резонанс, стала 

своєрідним підсумком наукових пошуків та їх апробації. Змістовними були  

доповіді О. Федорука, Р. Пирога, Л. Яковлєвої та ін., присвячені різним 

аспектам діяльності МВБУ
2
. Питання, пов’язані з історією української 

еміграції та діяльністю Музею визвольної боротьби, порушувались і на 

науковій  конференція, присвяченій проблемі Української революції 1917 – 

1921 рр., яка відбулася у квітні 2012 р. в Києві
3
. З поміж її матеріалів ряд 

доповідей теж стосувалися означеної теми, зокрема, А. Шваба та Р. Федорука 
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державності / М. Палієнко // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 77–79. – К., 2005. – С. 124. 

2
Пиріг Р. Фонди і колекції Музею визвольної боротьби України у Празі в 

складі документів Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України (ЦДАГО) / Р. Пиріг // Повернення культурного надбання України: 

проблеми, завдання, перспективи : Матеріали наук.-практ. конф. «Симон 

Наріжний та українська еміграція 20–30-х pp. XX ст. у Празі». – К., 1999. – 

Вип. 12. – С. 77–88; Федорук О. Музей визвольної боротьби України у 

контексті життя української еміграції / О. Федорук // Там само. – С. 4–35; 

Яковлєва Л. Симон Наріжний – історична постать української еміграції (за 

документами ЦДАВО України) / Л. Яковлєва // Там само. – С. 88–98 та ін.  
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наукова конференція 25 квітня 2012 р. / Ред. кол. : Литвин В. М. (голова) та 
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«Діяльність української політичної еміграції в Чехословаччині з створення 

Музею визвольної боротьби України»
1
, в якій на основі архівних документів 

Празького архіву прослідковувались деякі питання діяльності Музею 

визвольної боротьби України. Автори акцентували увагу на передумовах 

створення, меті та завданнях, організаційно-структурних засадах діяльності 

установи, на періодизації його історії. У числі передумов створення 

Товариства МВБУ фігурувало заснування Головного військово-історичного 

музею-архіву Армії УНР.  

Аналізуючи стан дослідження означеної проблеми, не можна обійти 

праці дослідників, які розкривають політичну й ідеологічну ситуацію в 

еміграційному середовищі, зокрема в Чехословаччині. Вагомий внесок у 

вивчення політичних процесів, що відбувались в середовищі української 

еміграції зробили українські дослідники, зокрема В. Трощинський, 

монографія
2
, якого містить  аналіз української еміграції в Європі у період між 

двома світовими війнами як історичного та соціально політичного явища. 

Особлива увага приділена політичному сектору міжвоєнної української 

еміграції в цілому і кожної з політичних течій – діяльність Державного 

центру УНР в екзилі, програмно-політичні орієнтири соціалістів, ідейно-

політичні засади монархістів та тенденції розвитку організованого 

націоналістичного руху. Науковець наголошував, що українська еміграція 

була перш за все еміграцією національно-політичною, яка основною метою 

свого життя ставила завдання – боротьбу за відновлення української 
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незалежної держави. Заслуга автора полягала тому, що він акцентував увагу 

на вивченні власне політичного сектора української еміграції міжвоєнного 

періоду, на розкритті форм та механізмів реалізації політичних устремлінь 

кожної з емігрантських політичних течій,   їхнього впливу як на емігрантські 

кола, так і на ситуацію в Україні.   

Помітну роль у дослідженні історії формування української еміграції та 

її політичного вибору відіграла монографія та докторська дисертація В. 

Піскун
1
. Авторка на широкому джерельному матеріалі доводить, що 

відправною точкою масового розгортання українського національно-

визвольного руху, який мав політично організований характер та потужно 

проявився за кордоном, була Перша світова війна. Можна погодитись з 

думкою про те,  що поява української політичної еміграції у 20-х рр. ХХ ст. стала  

наслідком військових поразок і певного згасання національного та 

державницького руху українців після 1914 – 1923 років. Нездатність українського 

політичного проводу консолідуватися у тактичних і стратегічних питаннях 

розвитку України й тим самим стати впливовим гравцем на міжнародній  арені у 

відстоюванні загальноукраїнського інтересу спричинило появу політичної 

еміграції і засвідчило нескореність українського руху. Специфіка української 

політичної еміграції полягала в тому, що вона сама по собі не була єдиною, 

складалася з представників різних політичних сил і течій, проте, усіх їх 

об’єднувала спільна мета: відстоювання незалежності української держави (хоча 

шляхи її досягнення  пропонувалися різні), а також невизнання факту розподілу 

української території між різними державами; українськість, яка проявлялася на 

різних рівнях: побутовому, освітньому, науковому та культурно-згуртувальному
2
. 
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Зазначено, що основним способом згуртування українських політичних 

емігрантів в умовах звуження відкритої політичної діяльності стали 

громадські організації, які виконували функцію офіційного представлення 

громади перед урядами країн проживання, творили фонди з метою 

самореалізації потенціалу самих емігрантів та розбудови політико-

пропагандистської роботи, спрямованої на проштовхування українських 

інтересів серед міжнародної громадськості. Однією з таких організацій, що 

проводила велику роботу щодо збереження пам’яті та пропаганди традицій 

української державності, авторка називає Товариство «Музей визвольної 

боротьби України» в Празі. 

Важливе місце в історіографії наукової діяльності української еміграції у 

Чехословаччині займають праці С. Віднянського
1
. Автор, розглядаючи 

політику чехословацької влади щодо українських емігрантів, широко 
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високої української школи за кордоном (1921 – 1945 рр.) // Український 

історичний журнал. – 1993. – № 11–12. – С. 68–80. – Режим доступу : 

www.history.org.ua; його ж. Українське питання в міжвоєнній 

Чехословаччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук у 

формі наук. доповіді : спец. 07.00.02 / С. В. Віднянський; НАН України; Ін-т 

історії України. – К., 1997. – 108 с. 

http://www.history.org.ua/
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використав, поряд з опублікованими вітчизняними і зарубіжними 

матеріалами, велику кількість неопублікованих джерел з архівів України, 

Чехії та Словаччини. Особливої уваги заслуговує аргументована 

характеристика автором мети, напрямів та результатів проведення урядом 

ЧСР «російської допомогової акції» в 20-ті роки ХХ ст., яка сприяла 

створенню різних наукових, громадських організацій, зокрема Товариства 

МВБУ. 

Суттєво збагатило українську науку перевидання в 1993 р. 

«Української культури» за редакцією Дмитра Антоновича. Для дослідження 

даної проблеми значний інтерес становлять додатки В. Ульяновського та С. 

Ульяновської під загальною назвою «Українська наукова і культурницька 

еміграція у Чехословаччині між двома світовими війнами
1
. На основі 

архівних матеріалів, а також опублікованих за кордоном і в Україні праць, 

автори розкривають всю багатогранність і значний обсяг творчого доробку 

українських емігрантів в Чехословаччині, зокрема Музею визвольної 

боротьби України та його членів.  

Аналізуючи дослідження передісторії заснування Товариства МВБУ, не 

можна обійти науковий доробок М. Павленка, зокрема його монографію, 

присвячену перебуванню українських емігрантів в Чехословаччині
2
. 

Залучивши значний масив раніше невідомих та маловідомих вітчизняних і 

зарубіжних архівних джерел, мемуаристику, таборові видання, дослідник 

з’ясував передумови і причини еміграції українського вояцтва, висвітлив 

                                                           
1
 Ульяновський В., Українська наукова і культурницька еміграція у Чехо-

Словачині між двома світовими війнами / В. Ульяновський , С. Ульяновська // 

Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К. : Либідь, 

1993. – С. 477–498. 

2
 Павленко М. Українські військовополонені й інтерновані в таборах Польщі, 

Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919 – 

1924 рр.). – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 352 с. 
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політику країн перебування щодо мешканців таборів, охарактеризував 

наслідки режиму полону та інтернування. І хоча  основна увага зосереджена 

на проблемі українських військовополонених та інтернованих під час їхнього 

перебування у спеціальних таборах на теренах держав-сусідів, ліквідації 

таборового життя в Чехословаччині, але саме цей фактор відіграв важливу 

роль у заснуванні Товариства МВБУ. 

У історіографії історії заснування та діяльності Товариства МВБУ 

важливе місце посідають, окрім уже розглянутих, інші дисертаційні 

дослідження. Наприклад, основні напрями наукової та культурно-освітньої 

діяльності української еміграції в Чехословаччині дослідила у своїй  

дисертації Т. Бублик
1
 обгрунтувавши висновок про тісний зв’язок діяльності 

українських емігрантів із загальнонаціональними процесами, про її вплив на 

розвиток української науки, культури, відновлення державності.  

Важливий внесок у дослідження проблеми становища української 

еміграції в Чехословаччині належить кандидатській дисертації та низці  

наукових статей О. В. Даниленка, в яких досліджено основні етапи 

формування емігрантського середовища, проаналізовано становище 

емігрантів та проблеми їх репрезентації. О. В. Даниленко наголошує, що 

після визвольних змагань 1917–1920 рр., падіння у 1918–1920 рр. кількох 

українських державних формацій, серед емігрантів опинилися колишні 

міністри урядів Української Народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки, державні службовці, учасники військових формувань, 

представники інтелігенції. Вони склали кістяк української еміграції. Автор 

розглянув різні сфери життя і діяльності української еміграції в ЧСР, 

                                                           
1
 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 : 07.00.01 / Бублик Тетяна Вікторівна; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – 

К., 1997. – 178 с. 
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дотичної до історії Товариства МВБУ
 1
. 

У кандидатській дисертації К. Іващенко «Українські емігрантські 

політичні партії в І Чехословацькій республіці (1918 – 1938 рр.)» 

досліджуються українські політичні партії, що діяли в еміграції на території 

Чехословаччини у вказаний період, історія їх заснування, діяльності і 

здобутки у суспільно-політичному житті Чехословаччини. Автор торкнувся й 

характеристики політичних умов та міжпартійних стосунків, в яких 

створювалося і функціонувало Товариство МВБУ
2
. Близькою до цієї 

проблематики є дисертація О. Мартиненко, присвячена музичній  еміграції в 

Чехословаччині. У ній розглянуті не тільки мистецькі, але й соціально-

політичні орієнтири інтелігенції, звернуто увагу на роль національного 

                                                           
1
 Даниленко О. В. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-ті роки): 

соціокультурний аспект / О. В. Даниленко // Етнічна історія народів Європи. 

Зб. наукових праць. Випуск 10. – Київ : Унісерв, 2001. – С. 37–40; його ж. 

Роль Українського громадського комітету в соціальній адаптації емігрантів // 

Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. 

наукових праць, вип. 9. – К. : Інститут історії України НАН України, 2003. – 

С. 278–295;  його ж. Український громадський комітет в Чехо-Словаччині 

(1921–1925 рр.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 6. Серія: Історія : Зб. 

наукових праць. За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2003. – С. 

213–218; його ж. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921 – 

1925 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр 

Вікторович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 

208 с.  

2
 Іващенко К. В. Українські емігрантські політичні партії в І Чехословацькій 

республіці (1918 – 1938 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук 07.00.02 / 

Іващенко Катерина Валеріївна; Донецький держ. ун-т. − Донецьк, 1999. – 19 с.  
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чинника в консолідації української еміграції в Чехословаччині
1
.  

Проблемі формування державно-соборницької ідеї в українському 

еміграційному середовищі присвячено ряд досліджень, включаючи 

монографію й докторську дисертацію, І. Дробота
2
.  Автор теж відносить до 

основних чинників появи в середовищі української політичної еміграції 

політичних партій, рухів, організацій, які вдалися до опрацювання 

світоглядних, ідейних засад і шляхів продовження боротьби за незалежність 

України, поразку визвольних змагань. Проте, він не конкретизує спектр 

факторів, що спричинили зародження націоналістичних осередків.  Окремий 

розділ монографії стосується становлення радикального крила політичної 

еміграції. Однак ідеологічна проблематика розглядається переважно на 

основі мемуарної літератури, яка, як відомо, часто хибує на суб’єктивізм та  

тенденційність.  

Близькі до досліджуваної нами проблеми сюжети порушені в дисертації 

К. Лісової, присвяченій ідеї державності в дослідженнях української еміграції 

                                                           
1
 Мартиненко О. В. Музична діяльність української еміграції у міжвоєнній 

Чехословаччині (джерелознавчий аспект дослідження) : автореф. дис. ... канд. 

мистецтвознавства : 17.00.03 / Мартиненко Оксана Василівна; Національна 

музична академія України ім. П. І. Чайковського. – К., 2001. – 19 с.  

2
 Дробот І. І. Пошуки шляхів до визволення України / І. І. Дробот, І. В. Кучер. 

– К. : Школяр, 1999. – 280 с.; його ж. Трансформації української державно-

соборницької ідеї (1920 – 1930-ті рр.) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

– К., 2002. – 343 с.; його ж. Державно-соборницька ідея в практиці 

українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських 

землях (1920 – 1930-і рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Дробот 

Іван Іванович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. 

– 39 с. 
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протягом 1920-1945 рр.
1
. На основі комплексу архівних документів і 

матеріалів авторка частково розглянула доробок істориків-емігрантів, 

зокрема Д. Дорошенка, А. Яковліва, С. Наріжного та ін., які були членами 

Товариства «Музей визвольної боротьби України». У розділі про центри 

досліджень історії української державності в еміграції серед визначних 

установ, що займалися цією проблемою, названо й Музей визвольної 

боротьби України. Тут у  загальних рисах подано його історію, а сам Музей 

фігурує як науково-документальний центр українських емігрантів. 

Окремі аспекти наукової та суспільно-політичної діяльності засновників 

Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі отримали 

висвітлення у дисертації  Т. Лахманюк
2
, у четвертому розділі якої розглянуто 

громадсько-політичну та наукову діяльність проф. І. Горбачевського в 

Товаристві МВБУ, що сприяла європеїзації українського суспільства, 

поширенню національної культури і науки, стала вагомим чинником її 

інтеграції в європейський науково-освітній простір. До речі, про І. 

Горбачевського маємо цілу низку газетних, журнальних та інших публікацій, 

зокрема М. Подільчака, Є. Топінки
 
, М. Чуби

 
, О. Юркевич та ін.

3
. У них 

                                                           
1
 Лісова К. Ідея української державності України в дослідженнях української 

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

Катерина  Сергіївна; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. 

– Переяслав-Хмельницький, 2010. – 202 с.  

2
 Лахманюк Т. В. Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність 

Івана Горбачевського : дис. … канд. іст. наук 07.00.01 / Т. В. Лахманюк; 

Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2007. – 

188 с.    

3
 Юркевич О. Іван Горбачевський – український вчений світової слави // О. 

Юркевич / Визвольний шлях. – 1993. – № 6. – С. 706–713; Подільчак М. 

Академік Іван Горбачевський – видатний український вчений / М. Подільчак 

// Агапіт. Український історико-медичний журнал. – 1998. – № 9–10. – С. 51–
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автори висвітлюють різні аспекти біографії, наукову спадщину, громадсько-

суспільну діяльність ученого, включаючи і його участь в роботі Товариства 

МВБУ.  

 Важливе історіографічне значення мають численні розвідки А. 

Шаповала, включаючи й дисертацію
1
, підготовлені здебільшого на базі  

                                                                                                                                                                                           

53; Топінка Є. У Празі пам’ятають українця Івана Горбачевського / Є. 

Топінка // Вісник НТШ. – 2004. – Ч. 32. – С. 16–17; Чуба М. Видатний 

вчений, хімік, біолог, фізіолог і громадсько-політичний діяч / М. Чуба // 

Освітянин. – 2004. – № 2. – С. 26–27; Бубній П. «Говорити всюди рідною 

мовою, допомагати бідним учням...» / П. Бубній, Ю. Ковальов // Дзеркало 

тижня. – 2004. – 22–28 трав. – С. 13; його ж. Чудовий син великого народу // 

Вільне життя. – 2004. – 18 трав. – С. 3; Бурма В. Перший не тільки між своїх, 

а й між чужих / В. Бурма // Вільне життя. – 2004. – 5 черв. – С. 1; Верига В. 

«Нехай не гасне світ науки» / В. Верига // Українське слово. – 2004. – 26 трав. 

–1 черв. – С. 12.  

1
 Шаповал А. Дмитро Антонович: життя, громадсько-культурна та просвітня 

діяльність / Андрій Шаповал // Вісник Київського національного 

лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – К. : 

Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 13. – С. 111–130; його ж. Громадсько-

політична діяльність Дмитра Антоновича в період Української Центральної 

Ради // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. Серія : Історія. – 

С. 52–63; його ж. Наукова діяльність Дмитра Антоновича в еміграції (1920-

1945 рр.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. XIV. 

Серія: Історія : За матеріалами Міжнародної наукової конференції 

«Національна інтелігенція в історії та культурі України» 23-24 жовтня 

2008 р. – С. 227–232; його ж. У боротьбі за українську державність (до 135-

річчя від дня народження Дмитра Антоновича) // Наукові записки. – Вип. 4 
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архівних джерел, про суспільно-політичну та наукову діяльність Д. 

Антоновича – директора Музею визвольної боротьби України. Автор 

дослідив життєвий і творчий шлях видатного українського діяча з кінця ХІХ 

до першої половини ХХ ст., показав, що його участь у створенні та 

керівництві Музеєм, відіграло важливу роль у формуванні національних 

засад і згуртуванні закордонного українства довкола державницьких ідеалів. 

Завдяки плідній праці Д. Антоновича частина зібраних фондів МВБУ 

потрапила до України, які стали джерелом досліджень боротьби українців за 

національну державу в першій половині ХХ ст.   

Громадсько-політичну роботу Д. Антоновича на межі ХІХ та ХХ ст. 

побіжно висвітлено у працях з історії національно-визвольного руху та 

діяльності Революційної української партії. Зокрема, певну увагу 

Д. Антоновичу як одному з лідерів українського студентського руху, 

співзасновнику і керівнику РУП приділено у дослідженнях В. Головченка, А. 

Магурчака, С. Телушина,  О. Тимошенко, В. Колесника та ін.
1
.  

                                                                                                                                                                                           

(60). – К., 2012. – С. 256–263; його ж. Громадсько-політична та наукова 

діяльність Дмитра Антоновича : дис. ... к. іст. наук : 07.00.01 / Шаповал 

Андрій Іванович; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2010. – 292 с. – К., 2010. – 292 с.; 

його ж. Становлення Дмитра Антоновича як вченого // Київська старовина. – 

2010. – № 1. – С. 11–27. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua; його ж. 

Дмитро Антонович: життя та діяльність : монографія / А. І. Шаповал. – 

Миронівка : ПрАТ «Миронівська друкарня», 2012. – 348 с.  

1
 Головченко В. І. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України : 

Нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ ст. / В. 

І. Головченко. – Харків : Майдан, 1996. – 191 с.; його ж. У боротьбі за вільну 

Україну (політичний портрет Д. Антоновича) // Київська старовина. – 2002. – 

№ 3. – С. 142–151; Телешун С. О. Національне питання в програмах 

українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / С. 

О. Телешун. – К. : Б. в., 1996. – 129 с.; Тимошенко О. П. РУП і УСП: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/
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 Роль Дмитра Антоновича у створенні та організації діяльності Музею 

визвольної боротьби України в Празі та його вагомий внесок у збереження 

пам’яток національно-визвольної боротьби українського народу 

розкривається також у дослідженнях С. Заремби, Л. Лозенко, О. Пеленської 

М. Палієнко і І. Срібняка
1
. Зокрема, М. Палієнко у  грунтовній монографії 

                                                                                                                                                                                           

програмні вимоги з національного питання і взаємовідносини на початку ХХ 

століття / О. П. Тимошенко // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Історія. – 1996. – Вип. 34. – С. 51–61; Голобуцький О. 

Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ 

століття: Дослідження / О. Голобуцький , В. Кулик. – К. : Смолоскип, 1996. – 

124 с.; Колесник В. Ф. Шляхом національного відродження: Національне 

питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-

1907 / В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський, О. П. Тимошенко. – К. : Стилос, 

1998. – 226 с.; Гусєв В. До століття заснування Революційної української 

партії / Віктор Гусєв // Політологічний вісник. – 2001. – № 8. – С. 78–86; 

Голуб А. І. «Передусім бути українцями…» (Міжнародна діяльність 

Української соціал-демократичної робітничої партії у першій половині 

ХХ століття) / А. І. Голуб. – Дніпропетровськ : Б. в., 2003. – 352 с. 

1
 Лозенко Л. Празький український архів: історія і сьогодення / Л. Лозенко // 

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

українського архіву // Генеза. – 1995. – № 1/3. – С. 141–145;
 
Заремба С. 

Український музей визвольної боротьби у Празі / Сергій Заремба // Київська 

старовина. – 1997. – № 1/2. – С. 122–137; Палієнко М. Музей визвольної 

боротьби України у Празі (1925-1948): створення, діяльність, доля архівної 

колекції / М. Палієнко, І. Срібняк // Архівознавство. Археографія. 

Джерелознавство : Міжвід. наук. зб. – Вип. 11 : Архівознавчі читання. – К., 

2000. – С. 35–47; Пеленська О. Український портрет на тлі Праги. Українське 

мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині / Оксана Пеленська. – 

Нью-Йорк; Прага, 2005. – 222 с. 
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«Архівні центри української еміграції» характеризує Д. Антоновича як 

«одного з найвизначніших «хранителів» українських архівів у еміграції»
1
. 

Діяльність Д. Антоновича на посаді директора МВБУ висвітлюється і в 

працях словацького історика М. Мушинки
2
. 

У 2015 р. відзначалося 90 років з часу заснування Товариства МВБУ в 

Празі, що супроводжувалось підведенням підсумків наукових досліджень 

цієї проблеми. Приєднуємось до думки, яка прозвучала на конференції про 

те, що за ці роки українські та зарубіжні науковці створили великий масив 

наукових, науково-популярних та публіцистичних праць, дисертаційних 

робіт, присвячених його історії, загальна кількість яких, за нашими 

підрахунками, сягає понад 200 назв. І все ж, не зважаючи на таку кількість 

публікацій, чимало питань залишається недостатньо вивченими, мають місце 

деякі прогалини у знаннях і неточності фактологічного характеру. Найменш 

дослідженим залишається місце ідеї української державності в музейно-

бібліотечній, науковій та пропагандистській діяльності Товариства МВБУ, 

що додає актуальності пропонованій дисертації. 

 

1.2. Джерельна база та методика дослідження 

Дисертаційне дослідження грунтується на сформованому джерельному 

комплексі і проведене шляхом застосування сучасного методологічного 

                                                           
1
 Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, 

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

Темпора, 2008. – С. 461. 

2
 Мушинка М. Дмитро Антонович і Музей Визвольної Боротьби України у 

Празі / М. Мушинка // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 

116–124. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43254; 

його ж. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: 

Історико-архівні нариси. – К. : Державний комітет архівів України, 2005. – 

158 с. 
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інструментарію. Основний масив джерел представлений двома групами: 

історіографічними (розглянуті в підрозділі 1.1) та конкретно-історичними, 

тобто документами і матеріалами, виявленими і систематизованими 

авторкою 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 класифіковані на 

основі існуючих у джерелознавстві методик
1
 за наступними 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, пресові видання. 

Основу джерельного комплексу склали опрацьовані документи і 

матеріали, виявлені у фондах центральних державних архівів, у колекціях 

наукових та інших бібліотек України. Найбільш вагомі інформаційні ресурси 

почерпнуто з документів центральних  державних архівів України: вищих 

органів влади і управління (ЦДАВО України) та громадських об’єднань 

(ЦДАГО України), де зберігається основний масив «Празького архіву». Як 

відомо, внаслідок конфіскації в Празі радянськими спецслужбами в 1945 р. 

колекцій документів багатьох еміграційних українських наукових, 

громадських, освітніх і студентських установ, зібраних Музеєм визвольної 

боротьби України і Історичним Кабінетом, вони опинилися в СРСР, а відтак 

були передані до УРСР. На цій винятково цінній базі було сформовано 

комплекс документів «Празький архів» у ЦДАВО України, що увібрав у себе 

пам’ятки про здобутки наукової і культурної праці української еміграції в 

                                                           
1
 Історичне джерелознавство : Підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська 

та ін. – К. : Либідь, 2002. – С. 93–95. 
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період між двома світовими війнами, в т. ч. й Товариства «Музей визвольної 

боротьби України». 

Найбільшу джерельну цінність мають опрацьовані документи фонду – 

4026 «Товариство «Музей визвольної боротьби України» м. Прага 1925 – 

1948 рр.». У фонді зберігаються відомості про склад, структуру, статути 

Товариства МВБУ, його звіти, переписку з Українським вільним 

університетом та іншими організаціями щодо підтримки його діяльності. 

Виявлено окремі листівки і буклети, які видавало Товариство, зокрема: 

«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». 

Друковані відозви з закликом «Збудуймо Український Дім у Празі», 

«Невідкладна справа» та інші. Ці матеріали містять  цінні відомості щодо 

організаційної, науково-просвітницької, суспільно-політичної та 

пропагандистської діяльності Товариства МВБУ, його роль у формуванні 

політичного світогляду майбутніх борців за українську державність.  

Інформаційно насиченим є Фонд С. Наріжного (4432), який  містить 

цінні матеріали, насамперед науково-публіцистичного характеру, для  

дослідження української еміграції, в середовищі якої він відігравав велику 

роль. Так, тут зберігається робота (нині опублікована) «Культурна праця 

української еміграції в рр. 1919–1939. (Частина друга)», а також «Замітки до 

першої книги «Культурна праця української еміграції в 1919 – 1939 рр.». 

Фонд містить ряд інших історичних досліджень, статей та наукових робіт С. 

Наріжного, його  листування. 

Вагому інформацію з означеної теми почерпнуто з документів і 

матеріалів, виявлених у Центральному державному архіві громадських 

об’єднань України. Найбільш цінні відомості містить фонд 269 – «Колекція 

документів «Український музей»». До дослідження залучено Статут 

Товариства, комунікати, ухвалений в січні 1925 р., постанови, звернення 

Управи музею до своїх членів і прихильників, українських організацій на 
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еміграції щодо надсилання музейних, архівних і бібліотечних матеріалів, 

збирання коштів на підтримання діяльності МВБУ
1
. Важливі відомості про 

місце ідеї української державності в діяльності Товариства МВБУ відклалися 

в його переписці з різними емігрантськими організаціями, установами, 

прихильниками, українськими громадськими діячами стосовно 

комплектування фондів і колекцій Музею новими надходженнями та з інших 

питань діяльності Товариства. 

Проаналізовано Алфавітну книгу надходжень документів і матеріалів 

до Музею від українських установ на еміграції, що дало змогу повніше  

з’ясувати зв’язки і співпрацю Товариства з різного роду організаціями і 

діячами
2
. Досліджено річні звіти Товариства МВБУ, на онові яких  

простежено його цілеспрямовану діяльність щодо участі у створенні на 

еміграції центру української державності, який мав стати координатором  

подальшої боротьби за визволення та незалежність України.   

Авторка ознайомилась з інформаційним потенціалом Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), зокрема з фондами 15 – 

Колекція журналів, газет, бюлетенів та ф.19 – Колекція документів 

української еміграційних організацій та установ. Вони 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 послужили газетні та журнальні  видання, зокрема 

«Вісти Музею визвольної боротьби України». Виходили вони з 1925-го  по 

1944-ий рік як квартальник і користувалися великою популярністю як у 

середовищі еміграції, так  і серед громадськості Чехословаччини. «Вісти» 

публікували інформацію про роботу, проведення зборів Товариства, 

                                                           
1 

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО 

України), ф. 269, оп.1, спр. 459, арк. 1–115; спр. 463, арк. 1–120; спр. 467, арк. 

1–63. 

2
 ЦДАГО України, ф. 269, оп.1, спр.458, арк. 6–7, 41–47. 
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тематичних виставок, відзначення пам’ятних дат, списки меценатів і тих, хто 

передавав до музею  документи, книги, періодичні видання, речові пам’ятки, 

а також грошові внески на його утримання, придбання або спорудження 

будівлі, а також звернення до української громади. Ознайомлення з різного 

роду зверненнями та закликами до громадськості, які оприлюднювали 

«Вісти», дозволило осягнути, наскільки широкою була підтримка  діяльності  

осередку українства на чужині. Цінним джерелом послужили й тексти 

окремих листівок із закликом про необхідність надати матеріальну допомогу 

МВБУ в Празі, які розсилалися культурним, політичним установам, 

товариствам, навчальним закладам, окремим особам.  

Цінні відомості почерпнуто з бібліотечних фондів Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки діаспори ім. 

О. Ольжича (Київ), Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Вони стосуються 

здебільшого персоналій Товариства МВБУ, опублікованих і рукописних 

пам’яток, книг, які самі, або їх аналоги, знаходились у книжкових фондах 

Музею. 

Важливим джерелом дослідження ідеї української державності в 

діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» є 

опублікований документальний матеріал, пов’язаний із діяльністю наукових 

товариств, установ; періодичні і неперіодичні видання, де друкувались  

матеріали про діяльність Товариства, його звернення до різних емігрантських 

установ, переписка наукові. У контексті цього масиву джерельної інформації  

аналізувались деякі розвідки вчених-емігрантів, розглянуті в історіографічній 

частині. 

Чимало цінної інформації почерпнуто з  джерел особового походження – 

спогадів, щоденників, епістолярію учасників збирання та зберігання 

історичних пам’яток в еміграції, а також  науково-довідкових видань: 

путівників, покажчиків, каталогів архівних колекцій, довідників тощо, в тому 

числі й на електронних носіях. Велику допомогу в процесі пошуку 
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джерельних матеріалів авторка отримала з путівників та покажчиків, зокрема 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України
1
. У ньому  

подано коротку історію створення Музею визвольної боротьби України, а 

самі матеріали систематизовані в архіві під назвою «Колекція документів 

«Український музей в Празі».   

Отже, сформований джерельний комплекс є достатнім як за обсягом і 

змістом інформації, так і репрезентативністю та достовірністю свідчень. Він 

дав змогу сформувати цілісне знання про організаційну, науково-

дослідницьку, суспільно-політичну та пропагандистську діяльність одного із 

провідних закордонних  науково-культурних і політичних осередків 

боротьби за українську державність,  історії його створення, формування, 

поповнення, переміщення документальних колекцій та  їх долю. Звичайно, 

авторка усвідомлює, що ідеально було б залучити документальні та інші 

свідчення, які зберігаються в архівах, музейних, бібліотечних і приватних 

колекціях за межами України, зокрема в Австрії, Канаді, Польщі, Російської 

Федерації, США, Чехії, але це в майбутньому. 

Опрацювання джерел, як і написання дисертації загалом, здійснювалось   

на засадах новітньої методології історичного дослідження з дотриманням 

принципів історизму, системного підходу, наступності та об’єктивності, а 

також шляхом застосування широкого кола дослідницьких методів. Принцип 

історизму дозволив заглибитись у передумови, мотиви і обставини 

заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України», вироблення 

його концептуальних засад, зокрема відстоювання і збагачення ідеї 

української державності, відстежити основні етапи її реалізації через призму 

історії його створення та багатогранної діяльності. Осмисленню цієї 

багатогранності сприяло дотримання принципу системного підходу, який дав 

                                                           
1
 Центральний державний архів громадських об’єднань України : Путівник / 

Держкомархів України. ЦДАГО України; Авт.-упоряд. : Б. Іваненко (кер.), О. 

Бажан, А. Кентій та ін. – К., 2001. – 496 с. 
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змогу з погляду цілісності дослідити форми і методи діяльності Товариства, 

взаємозв’язок організаційної, науково-дослідної, просвітницької та 

пропагандистської роботи. Принцип системного підходу застосовано і для 

аналізу джерельного комплексу з історії заснування, формування колекцій та 

організації роботи Музею визвольної боротьби України у Празі. Завдяки 

системному підходу вдалося комплексно розглянути історіографічні і 

конкретно-історичні джерела і в такий спосіб, з одного боку, встановити 

реальний стан дослідження проблеми, виявити прогалини і слабкі місця, а з 

другого, – залучити майже всі різновиди свідчень, насамперед писемних.        

У дисертації послідовно проводяться принципи наступності та 

об’єктивності, які відіграли особливу роль в аналізі історіографії проблеми, 

дозволили відстежити логіку і спадкоємність нагромадження знань з історії 

Товариства, з’ясувати внесок у цей процес кількох поколінь науковців 

діаспори та  істориків материкової України, уникнути упереджених оцінок їх 

внеску в дослідження історії Музею та долі його архівних  і бібліотечних 

фондів. Орієнтація на принцип спростування хибних положень дала змогу 

виявити ряд помилкових тверджень щодо часу і місця заснування Музею,  

розвінчати спроби звинуватити Управу Товариства та її лідерів у співпраці з 

гітлерівським окупаційним режимом, приписати їм «добровільну передачу 

архівних фондів Музею радянським спецслужбам». 

До реалізації мети і завдань дисертаційної роботи залучено комплекс  

загальнонаукових (аналітичний, синтетичний, логічний), загальноісторичних 

(історико-генетичний, історико-проблемний, історико-хронологічний, 

історико-ситуаційний, історико-порівняльний), низку спеціальних 

джерелознавчих методів (джерелознавчої критики, евристичний, 

реконструкції джерельної інформації, текстологічний, класифікації і 

типології), а також інші методи дослідження: ретроспективний, 

статистичний, біографічний.  Методи бібліографічної та архівної евристики 

сприяли поетапно виявити, опрацювати і систематизувати історіографічні та 
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конкретно-історичні джерела, виокремити актуалізовані та архівні джерела, 

здійснити їх класифікацію.  

          Поряд з цими методами в дослідженні, особливо на його другому етапі, 

важливу роль відіграли історико-проблемний, історико-генетичний та 

історико-хронологічний методи, які дозволили у відповідності з поставленою 

науковою проблемою, метою і сформульованими завданнями дисертації 

безпосередньо дослідити комплекс джерел, пов’язаних з процесом створення 

Товариства МВБУ за кордоном. При цьому логічно застосовувався  

проблемний і  хронологічний підхід до діяльності Музею у нерозривному 

зв’язку із загальноісторичними подіями і процесами, включаючи й радянську 

Україну. Історико-генетичний та історико-хронологічний методи дали змогу 

виявити ініціаторів ідеї заснування Товариства, розглянути мотиви і 

обставини її реалізації у контексті причинно-наслідкових зв’язків, дати 

періодизацію його діяльності, з’ясувати формування музейних колекцій з 

урахуванням специфіки вивезення урядових та особових архівних документів 

з українських теренів та їх новими функціями. Методи джерелознавчої 

атрибутики та критики залучались з метою встановлення походження і 

авторства джерел, обставин їх створення, стану збереженості, а також аналізу 

змісту текстів документів.  

       У низці сюжетів дисертації застосовувався біографічний метод, особливо 

для виокремлення персональної ролі у створенні та налагодженні роботи 

Товариства визначних діячів української еміграції, зокрема Д. Антоновича, 

Д. Дорошенка, І. Горбачевського, С. Наріжного, В. Сімовича, С. Смаль-

Стоцького, О. Шульгина, Ф. Щербини та ін.   

У процесі   дослідження проблеми проводились аналіз і  реконструкція  

інформаційного потенціалу документальних та інших джерел, встановлення 

їх наукової цінності, а відтак і синтез здобутої інформації з метою створення 

цілісної історії Товариства МВБУ. Одержані у процесі джерелознавчого 

аналізу та синтезу відомості сприяли реалізації мети дослідження, 

відтворенню ідейних засад та історії створення Музею визвольної боротьби 
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України, окресленню місця національно-державницької ідеї в його 

діяльності, а також долі Музею і його документальних колекцій після 

радянської окупації Чехословаччини. 

 Підсумовуючи, можна стверджувати, що державницька ідея в діяльності  

Товариства МВБУ, незважаючи на те, що  належить до актуальних проблем 

історичної науки, ще не отримала належного і цілісного висвітлення в 

історіографії. Вузьким місцем залишається ідейна платформа Товариства, її 

реалізація в організаційній, музейно-бібліотечний, дослідницькій та 

просвітницькій роботі Музею. Виявлені та опрацьовані історіографічні і 

конкретно-історичні джерела, а також залучені сучасні дослідницькі 

методики відкривають додаткові можливості для заповнення прогалин і 

суттєвого збагачення знань з історії створення та діяльності Музею під кутом 

зору його внеску у збереження української державницької традиції, 

формування національної свідомості і утвердження української ідентичності.  
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РОЗДІЛ 2 

ІДЕЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ 

ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ»  

 

2.1. Передумови заснування Товариства МВБУ та становлення 

його організаційної структури 

 

Будь-яка справа починається із задуму, з ідеї. Так було із заснуванням 

Товариства МВБУ, формуванням його організаційної структури, а відтак і 

архівних та бібліотечних фондів, музейних колекцій. Після згасання 

Української національно-визвольної революції та державотворчих процесів 

1917-1921 рр. внаслідок  окупації українських земель більшість провідників 

національно-державницького руху були змушені емігрувати з території 

України. Політичні діячі, які сповідували і пропагували ідею незалежності 

України, закладали основи держави, фактично були витіснені за її межі. 

Водночас ідея незалежної української державності, її соборності та 

незалежності, імена борців за неї, події революційної доби продовжували 

жити в пам’яті тих українців, які опинилися в еміграції, стали стимулом для 

розгортання наукових досліджень історії національно-визвольної боротьби
1
. 

Крім військових, емігрували провідники Української Центральної Ради, 

Директорії і міністри уряду Української Народної Республіки (УНР), 

Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР), науковці, студенти, 

представники творчої  інтелігенції. Переважна більшість з них були 

свідомими українцями, які сповідували національну ідею, відстоювали 

незалежність України і для яких боротьба за ці ідеали була основою усього 

життя.  

                                                           

 
1
 Піскун В. М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст. :      

автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Піскун Валентина Миколаївна;               

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – С. 4. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Основними центрами локалізації української еміграції стали – 

Австрія, Польща та Чехословаччина. Найбільш сприятлива ситуація для 

суспільно-політичної, культурно-просвітницької й наукової діяльності 

української еміграції міжвоєнного періоду склалася на теренах 

Чехословаччини. Все її життя пронизувалось ідеєю української державності і 

українського національно-культурного відродження, збереження історичної 

пам’яті про буремні роки, формуючи в такий спосіб важливу сторінку 

новітньої  історії всупереч насадженню більшовицького режиму на теренах 

України.  

Початком появи української політичної еміграції С. Петлюра вважав 

21 листопада 1920 р. Проте варто зазначити, що частина тих українських 

політичних діячів, які розпочали активну роботу ще на початку Першої 

світової війни, продовжували діяльність за кордоном серед українських 

військовополонених і трудової еміграції. Поява української політичної 

еміграції була спричинена особливостями українського національно-

визвольного руху в часи Першої світової війни і першого етапу Української 

революції, однак апогеєм виходу на еміграцію значної верстви українських 

провідників, а також військовиків, стала ситуація після окупації російськими  

більшовиками українських земель і невдач більшої Армії УНР восени 1920 

року. Про кількісний вимір української еміграції загалом С. Петлюра писав: 

«В одній тільки Польщі нашої еміграції з Великої України не менше ніж 35 

тисяч. Кількість українців, що примушена була покинути Рідний край 

одночасно з Московською Добровольчеською Армією, так само доходить до 

30 тисяч. Коли додати до цих чисел тих українців, що емігрували до Румунії, 

а також і тих, що на протязі 1921 та 1922 років втікли з України за кордон, то 

загальне число українських емігрантів не буде перевищувати поважну цифру 

– 100 тис. людей»
1
. Завдання, що їх накреслив перед еміграцією С. Петлюра, 

                                                           

 
1
 Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання / С. Петлюра // 

Симон Петлюра. Статті. – К. : Дніпро, 1993. – С. 232. 
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– це була своєрідна програма дій. «Не тільки й не стільки аналіз того, чому 

програли, як головні завдання у повсякденній праці. Причому в усіх 

галузях»
1
.  

Мотиви і особливості формування української еміграції були різні, 

одну з них називає В. Трощинський: «формування української політичної 

еміграції, зокрема з Наддніпрянщини, яка полягала в тому, що цей процес 

розпочався у зв’язку з внутріукраїнською політичною боротьбою. Ця 

боротьба (в інших формах) продовжилась і після переміщення за кордон 

тисячних мас українського громадянства...»
2
. На нашу думку, автор дещо 

перебільшує роль громадянського конфлікту, недооцінюючи більшовицько-

російської агресії. У цьому зв’язку більше схиляємося до  думки української 

дослідниці В. Піскун, яка зазначає, що причинами появи української 

політичної еміграції у 20-х рр. ХХ ст. були: Перша світова війна, у ході якої 

українське питання актуалізувалося як у внутрішньому вияві протистоянь, так 

і на міжнародній арені; поразка українського політичного проводу у 

військовому протистоянні більшовикам і нездатність його консолідуватися у 

тактичних і стратегічних питаннях для захисту на міжнародній арені 

загальноукраїнського інтересу; використання можливостей перебування в 

еміграції для проведення наукової та культурної праці, як особливість 

екстраполяції попереднього життєвого досвіду в історично нових умовах; 

ідеологічна неприйнятність іноземного владного чинника на українських 

землях, а відтак – продовження боротьби проти існуючих в межах території 

                                                           
1
 Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання // Симон Петлюра. 

Статті. – К. : «Дніпро», 1993. – С. 237. 

2
 Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і 

соціально-політичне явище / В. П. Трощинський. – К. : Інтел, 1994. – С. 16. 
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України інших, владних структур
1
. Тобто, серед  мотивів появи української 

політичної еміграції важливе місце посів політичний вибір провідних 

українських діячів періоду Української революції, їх віра в незворотність 

української державницької справи. 

Не був випадковим і вибір місць поселення емігрантів, зокрема в 

Чехословаччині, яка, відновивши національну державність, приваблювала їх 

своїми демократичними перетвореннями і повчальним досвідом 

державотворення, що викликало особливе зацікавлення з боку  представників  

української еміграції, які залишалися на платформі української національної 

ідеї та відстоювання власної державності. Саме в  Чехословаччині емігранти 

намагалися зберегти і примножити історичну пам’ять і ідею боротьби за 

національну незалежність. Оскільки Прага стала головним осередком 

життєдіяльності українства в еміграції, доля України та українське питання 

загалом посіли важливе місце в політиці Першої Чехословацької республіки 

(ЧСР). Це і стало одним із мотивів локалізації українців в ЧСР, відчуваючи  

прихильність і підтримку з боку чехословацької влади, її доброзичливим 

відношенням її керівників і політичних діячів до українського питання ідеї 

відновлення української державності. Звичайно це ставлення  багато в чому 

залежало від того, яка течія в політичних колах ЧСР брала гору – 

проросійська (К. Крамарж і його оточення) чи та, що підтримувала 

національно-культурні прагнення та ідею української державності (Т. 

Масарик, Е. Бенеш та ін.). Саме остання стала в 1920-х роках панівною у 

відношенні до української еміграції. Ставлення Чехословаччини, однієї з 

найдемократичніших держав у міжвоєнний період у Європі, відрізнялося від 

політики інших держав щодо українського питання, для яких Україна 

становила лише тактичний інтерес і розглядалась винятково як знаряддя 

                                                           
1
 Піскун В. М. Українська політична еміграція 20-х рр. ХХ ст. : дис. … д-ра 

іст. наук : 07.00.01 / Піскун Валентина Миколаївна; Київський національний 

ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – С. 78.    
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власної політики.  

Проголосивши «прихильний нейтралітет» щодо подій, які відбувались 

в Україні, чехословацькі правлячі кола уважно стежили за розвитком 

процесу, прагнучи максимально використати його у своїх політичних та 

економічних інтересах. До того ж, активізації української орієнтації в 

зовнішньополітичній діяльності Чехословаччини сприяла низка  обставин і 

факторів. Насамперед, важливим чинником, що сприяв розвитку 

чехословацько-українських відносин, було те, що Україна в роки Першої 

світової війни відіграла найбільш значну роль в історії чехословацького 

національно-визвольного руху. Адже саме в Києві з 1916 р. діяло правління 

«Союзу чехословацьких товариств у Росії», тут відбувалися з’їзди його 

делегатів, перебувало головне відділення  Чехословацької національної ради 

– вищого представницького органу нації, першооснови майбутнього 

чехословацького уряду, а також штаб чехословацького війська і його запасні 

батальйони
1
.  

Ще одним важливим чинником, що впливав на чехословацько-

українські відносини, було те, що саме в Києві, протягом чотирьох місяців 

перебував майбутній перший президент Чехословацької республіки Т. Г. 

Масарик. Якраз тут він розгорнув активну діяльність щодо формування 

чехословацького корпусу. Таким чином, Т. Масарик був свідком 

революційних подій в Україні і становлення Української Народної 

Республіки. Він підтримував національно-визвольну боротьбу українського 

народу, активно співпрацював з діячами Центральної Ради, зокрема з М. 

                                                           
1
 Віднянський С. Погляди Т. Г.  Масарика на українську справу та політика 

першої Чехословацької республіки щодо цього питання / С. Віднянський // 

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, 

перспективи : Матеріали науково-практичної конференції: «Симон Наріжний 

та українська еміграція 20-30-х рр.  ХХ ст. у Празі». – Полтава, 1998. – К, 

1999. – С. 52.   



50 
 

   

Грушевським, В. Винниченком, С. Петлюрою та іншими і таким чином  

сприяв становленню підвалин чехословацько-українських взаємин на новому 

етапі розвитку цих двох народів
1
.  

Як відзначав у своїх дослідженнях С. Віднянський, «Т. Масарик з 

розумінням ставився до національно-культурних і з певним застереженням 

до політичних, самостійницьких вимог українського народу»; на думку 

президента ЧСР, політичне вирішення українського питання мало 

відбуватися в напрямі того чи іншого державного зв’язку (самоврядування, 

автономії, федерації) з демократичною Росією, що було запорукою від 

«пангерманізму»
2
. Одночасно з цим уряд Чехословаччини у міжвоєнний 

період, проголосивши доктрину «прихильного нейтралітету», дотримувався 

політики невтручання у внутрішні справи Радянського Союзу.  

Яскравим проявом демократичності й гуманістичності 

чехословацького суспільства, держави і її президента Т. Г. Масарика, 

своєрідним виявом їх загального прихильного ставлення до українського 

народу, його національно-визвольної боротьби і потреб національно-

культурного відродження стало проведення з 1921 р. за ініціативою 

президента та уряду ЧСР при підтримці широких кіл громадськості 

республіки «російської допомогової акції»
3
 –  всебічної допомоги тисячам 

                                                           
1
 Віднянський С. Погляди Т. Г.  Масарика на українську справу та політика 

першої Чехословацької республіки щодо цього питання / С. Віднянський // 

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, 

перспективи. – Полтава, 1998. – К, 1999. – С. 53.  

2
 Там само. – С. 24. 

3
 Назва «російська допомогова акція» носила умовний характер, оскільки 

стосувалася всіх емігрантів з території колишньої Російської імперії. Вона 

відводила пріоритетне місце облаштуванню наукового, освітнього і 

культурного життя українців на теренах Чехо-Словаччини.  
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емігрантів і біженців з Росії, в тому числі з українських земель
1
. Це був цілий 

план розбудови еміграції з колишньої Російської імперії, що отримав назву 

«російської допомогової акції». Основним завданням її було зосередження 

наукових, культурних кіл та сил студентства емігрантів, забезпечення 

їхнього, розвитку у національних рамках, неперервності культурної та 

освітньої традицій. Це передбачало створення суто українських або 

російських чи білоруських наукових, навчальних, культурницьких установ, 

закладів і товариств. На відміну від більшості європейських країн, де 

здійснювалася репатріація або денаціоналізація емігрантів і біженців з 

післяжовтневої Росії, уряд ЧСР таким чином зайняв принципово іншу 

позицію щодо цієї проблеми, розв’язуючи її у відповідності до 

зовнішньополітичних пріоритетів країни і демократичних орієнтацій. 

«Російська акція» чеського уряду стала унікальним явищем світової 

дипломатії завдяки її активному гуманізму, який допоміг українській 

еміграції організувати повноцінне творче життя й витворення нового 

покоління інтелігенції. Принагідно нагадаємо, що празький уряд асигнував у 

листопаді 1921 р. 500 тис. чеських крон на допомогу 1247 українським 

студентам, які опинилися в еміграції
2
. 

Допомога емігрантам з України здійснювалася через Український 

Громадський Комітет (УГК), створений весною 1921 р. з ініціативи групи 

українських діячів. Український Громадський Комітет, крім заснування 

різного роду організацій та установ, надання матеріальної, медичної, 

юридичної та іншої допомоги українським емігрантам, підтримки 

                                                           
1
 Даниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-

1925рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович; 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 32. 

2
 Іксанова О. М. Освітня діяльність української еміграції в Європі: 1918-1920 

рр. / О. М. Іксанова // Наук. праці Запорізького держ. ун-ту. – Вип. 2. – 

Дніпропетровськ : Промінь, 1997. – С. 140–151.  
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українського студентства, організації культурних акцій, допомоги у 

працевлаштуванні тощо, займався й вивченням проблем української еміграції 

та її реєстрацією
1
. 

Активну участь у реалізації цієї програми брали президент Т. 

Масарик, прем’єр-міністр К. Крамарж, міністр закордонних справ Е. Бенеш 

та його заступник В. Гірса
2
. Починаючи з 1921 р., у Празі завдяки значній 

матеріальній допомозі чехословацького уряду, моральній підтримці наукових 

та культурницьких кіл Чехословаччини та інших містах була заснована низка 

українських інституцій, установ і організацій, що мали задовольняти духовні 

та матеріальні потреби емігрантів. Їм надавалася фінансова, юридична, 

лікарська допомога, студентам виділялись стипендії.  

Українська еміграція в Чехословаччині на початку 1920-х рр. 

складалась як із «старих емігрантів ще з часів першої революції, полонених, 

що не повернулися додому, так і інтернованих вояків частин галицько-

української армії і армії Української Народної Республіки, Галичини, Кубані, 

Буковини…»
3
. Протягом 1920–1921 рр. спостерігалася тенденція до 

активного просування українських політичних емігрантів у Чехословаччину, 

насамперед  до Праги. Якщо першу хвилю політичних емігрантів становили 

здебільшого галичани, то в наступних переважали наддніпрянці. Спочатку це 

були переважно втікачі з таборів для інтернованих у Польщі та Румунії, а 

                                                           
1
 Даниленко О. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-ті роки): 

соціокультурний аспект / О. Даниленко // Етнічна історія народів Європи. Зб. 

наукових праць. Випуск 10. – Київ : Унісерв, 2001. – С. 37. 

2
 Українська державність у ХХ столітті : Історико-політологічний аналіз / 

керівник авт. колективу О. Дергачов. – Київ : Політична думка, 1996. – С. 

177–199. 

3
 Даниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-

1925рр.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович; 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 34. 
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після ліквідації таборів – як легальні, так і нелегальні цивільні емігранти. 

Значна кількість українських військовиків перебувала в таборах для 

інтернованих, які виникли ще в роки Першої світової війни як табори для 

військовополонених в Йозефові, Ліберці і Німецькому Яблонному. Перший 

п’ятитисячний табір інтернованих у Німецькому Яблонному було створено у 

травні1919 р.
1
. 

У середині 1921 р. з Відня до Праги було переведено Український 

вільний університет, а відтак сюди переїхав і весь викладацький склад та 

студентство
2
, що набагато збільшило присутність молоді в середовищі 

емігрантів. 

Що ж стосується української політичної еміграції, неоднорідності її 

складу і політичних орієнтирів, то саме ця обставина чи не найбільше 

насторожувала чеську владу. За даними МЗС ЧСР, в її середовищі 

вирізнялося декілька течій, яких об’єднувало протистояння насадженню 

радянського ладу в Україні, проте шляхи його повалення і відновлення 

незалежності пропонувались різні, часом навіть діаметрально протилежні. 

Українські есери, Державний центр УНР в екзилі, гетьманці, Українська 

військова організація (УВО), Легія українських націоналістів (а згодом і 

ОУН) – кожен з цих українських політичних таборів мав своїх прихильників 

в емігрантських організаціях, які діяли в ЧСР. За винятком українських 

есерів, які з самого початку цілком лояльно поставилися до чеської влади,   й 

                                                           
1
 Литвин М. Ідейно-політична боротьба за вплив на інтерновані 

частиниукраїнської Галицької Армії / М. Литвин // Русская, украинская и 

белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. 

Результаты и перспективыпроведѐнных исследований. Фонды славянской 

библиотеки и пражских архивов. – Прага, 1995. – С. 572. 

2
 Даниленко О. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-ті роки): 

соціокультурний аспект / О. Даниленко // Етнічна історія народів Європи. Зб. 

наукових праць. Випуск 10. – Київ : Унісерв, 2001. – С. 38. 
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отримали від неї найбільші преференції, Прага уважно придивлялася до 

діячів петлюрівської течії з огляду на її пропольськості. Уряд ЧСР  негативно 

оцінював германофільську налаштованість українських націоналістичних 

осередків. Непокоїла чеський уряд і та обставина, що до нього постійно 

апелювали як польська влада (через перебування на її теренах визначних 

діячів націоналістичного руху), так і радянське дипломатичне 

представництво (з огляду на те, що в ЧСР легально діяло кілька осередків 

петлюрівського напряму, які займали виразно антибільшовицькі позиції)
1
. 

І все ж діяльність української еміграції в Чехословаччині з самого 

початку набула науково-культурного, освітнього і політичного характеру. У 

її складі були патріотично налаштовані українці, які намагались 

підтримувати національно-державницький рух, що не припинявся  в Україні і 

за кордоном. Підтвердженням того, що еміграція мала політичне 

зафарбування, свідчать, насамперед, ідеологічно-політичні засади, на яких 

заснувались українські організації та об’єднання. Їх ідейною основою 

виступала українська національно-державницька орієнтація, базувалась на 

українській національній ідеї і виступала чинником активної участі 

українців-емігрантів у науковому та громадському житті. Українські вчені 

обиралися до різних чехословацьких наукових товариств та інституцій і 

залишили чимало цінних праць. У свою чергу вони пропагували у 

Чехословаччині україніку. 

Переважну більшість українських емігрантів об’єднувало не 

приховуване почуття ностальгії за батьківщиною. Воно звучало у кожному 

листі, відправленому на Україну, виявлялося у перечитуванні українських 

газет, часописів, книг. Вони раділи кожному листу, звісточці з рідного краю, 

і всі чекали одного – повернення. 

                                                           
1
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-

х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : дис. … д-

ра іст. наук. – С. 109. 
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Віра в створення незалежної української держави давала сили  

працювати, щоб роки еміграції не пропали марно. Це загальне прагнення і 

основну мету творчої діяльності еміграції добре висловив в одному з листів 

Д. Дорошенко: «Мені тільки хочеться скільки можна побільше здобути, щоб 

з мого перебування тут, на чужині, залишився якийсь корисний слід для 

рідного краю, щоб коли отут пропаду, то щоб хоч було чим мене згадати. 

Тому-то я, поки ще є змога працювати, аж поспішаю щось робити... пишу, 

скільки стає духу, сил і змоги... Може вона комусь і на щось і здасться. 

Недурно бо сказано, що на світі не пропадає ні матеріальна, ні духовна 

енергія – закон «непропащої сили»...»
1
. 

Вони твердо вірили, що їх еміграція є лише тимчасовою, що 

український народ незабаром звільниться від чужої неволі й ідеали, за які 

вони боролися, перетворяться в дійсність. Українські емігранти хотіли 

зберегти для майбутнього покоління правдиву історію національно-

визвольної боротьби, щоб таким чином не допустити помилок у подальшій 

боротьбі.  

Завдяки позитивному ставленню політичних і культурних діячів 

Чехословаччини до проблем адаптації українських емігрантів у міжвоєнний 

період на теренах цієї країни упродовж 1920-х рр. були  засновані численні 

українські громадські, освітні, наукові та культурні осередки, серед яких і 

«Музей визвольної боротьби України». Діяльність цих товариств 

спрямовувалась на моральну та матеріалу підтримку вихідців з українських 

земель, плекання ідеї відновлення української державності та збереження в 

умовах еміграції своєї національної ідентичності. Позитивний приклад такої 

діяльності демонструвало Товариство «Музей визвольної боротьби України», 

яке поставило собі за мету «… заснувати та утримувати музей для зібрання й 

                                                           
1
 Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / 

керівник авт. колективу О. Дергачов. – Київ : Політична думка, 1996. – С. 

177–199. 
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збереження матеріальних пам’яток, документів, архівів, словом всіх 

предметів, що безпосередньо або посередньо зв’язані з визвольною 

боротьбою України, особливо з подіями світової війни, революції та 

національної війни за незалежність України»
1
. Тобто мова йшла про широкий 

спектр роботи, в якому чільне місце відводилось створенню установи 

особливого виду – музею-архіву. 

Найкращим місцем для заснування і розгортання діяльності 

українського музейно-архівного осередку виявилась Прага. Це 

зумовлювалось тим, що саме тут,  була по-перше, сприятлива політична 

ситуація, позитивне ставлення до емігрантів з боку уряду Чехословаччини, а, 

по-друге, в Празі зосередилась найбільша кількість емігрантів, які вже 

встигли утворити цілу низку культурно-освітніх, наукових, професійних та 

інших організацій і закладів. Нарешті, по-третє, в силу обставин у Празі 

опинилася й великий масив українських документів як офіційного, так і 

приватного походження, що були вивезені сюди як з України, так і з інших 

центрів української еміграції, які сформувалися після революційних подій на 

теренах Австрії, Німеччини, Польщі та інших держав. Доцільність організації 

архівної установи української еміграції у Празі обумовлювалась також 

необхідністю продовжити збирання і забезпечити  збереження документації 

новоутворених на теренах Чехословаччини українських інституцій. 

Аналізуючи наявні дослідження та документи, можна погодитись з 

тими авторами, які пов’язують витоки ідеї створення архівного осередку з 

1920-1923 рр., коли започатковувалася друга хвиля української еміграції, 

коли  формувалося таборове життя інтернованих українських військовиків. У 

цьому зв’язку варто зацитувати  документ самого МВБУ, в якому говориться 

про те, що він був заснований «з ініціативи військових кіл, що тоді стояли 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 
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перед конечністю ліквідації таборового життя в Чехословаччині і всіх 

таборових установ»
1
.  

Як зазначає М. Палієнко
2
, ініціатива заснування архівного осередку, в 

якому б зберігалися матеріали з історії національно-визвольної боротьби, 

появилася після революції 1917–1921 рр., коли значна частина українських 

науковців, політиків, військових вимушено емігрували з території України, 

захопивши з собою цінні документи, літературу та предмети, які мали 

історичну і культурну цінність. Велику кількість таких історичних пам’яток, 

зокрема, документів державних установ та приватних колекцій, вивезли 

колишні урядовці, громадські діячі та науковці. Крім того, за межами 

України опинилися документи дипломатичних місій УНР, ЗУНР та 

Української Держави, що діяли в різних країнах світу, а також документи, що 

утворилися в процесі функціонування таборів українських 

військовополонених та інтернованих у країнах Центральної та Західної 

Європи
3
.  Важливо мати на увазі, що ще в серпні 1920 р. було засновано 

Українське військове товариство на теренах Польщі (Ряшів, Ченстохове і 

Тарнов),  а через рік вже постав Головний військово-історичний музей-архів 

Армії УНР в Тарнові, очолюваний М. Обідним. 

Отже, задум створення музею, в якому б зберігалися б пам’ятки 

визвольної боротьби, виник серед військової еміграції, а початок формування 

архівних осередків сягає теренів Польщі, яка першою стала  одним із 

найбільш важливих осередків української політичної еміграції, оскільки на її 

територію переніс свою діяльність Державний центр УНР в екзилі на чолі з 
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 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 1, арк. 1. 
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 Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, 

функціонування, доля архівної колекції). – К. : Темпора, 2008. – С. 80. 
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 Палієнко М. Український національний музей-архів у Празі (1923 – 1930): 

історія створення та основні напрямки діяльності / М. Палієнко // Студії з 

історії архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11.  – С. 14.  
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Головою Директорії УНР С. Петлюрою, а військові частини Армії УНР були 

інтерновані у польських таборах
1
. Саме до Польщі виїхала значна частина 

українських урядовців, політичних та військових діячів, науковців, які 

вивезли з собою чимало офіційних документів тих інституцій і установ, у 

яких вони працювали, а також приватну документацію.  

Одним з напрямів діяльності Державного центру УНР в еміграції і, 

зокрема, його Військового міністерства стала організація збирання та 

збереження історичних пам’яток визвольної боротьби українського народу. 

Ця робота набувала особливої актуальності, ваги та значення, оскільки на цей 

час за межами України опинилась досить велика кількість документів та 

історичних пам’яток, включаючи документи державних  установ та особові 

колекції, які були вивезені урядовцями, громадськими діячами та 

науковцями; документи дипломатичних місій УНР, ЗУНР та Української 

Держави, що діяли в різних країнах світу; документи, що утворилися під час 

функціонування таборів полонених та інтернованих вояків-українців у 

країнах Центральної та Західної Європи. Згодом до них долучився 

величезний комплекс матеріалів численних громадсько-політичних, 

культурних, освітніх і наукових інституцій та організацій української 

еміграції. Надійним і мало неєдиним способом збереження цих 

документальних ресурсів могло стати заснування закордонного архівного 

центру загальнонаціонального значення. 

                                                           
1
 Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і 

соціально-політичне явище / В. П. Трощинський / Ін-т соціол. НАН України. 

– К. : Інтел, 1994. – С. 20–23, 62–98; Лівицький М. А. Державний центр УНР 

в екзилі між 1920 і 1940 роками / М. А. Лівицький. – Мюнхен, Філадельфія, 

1984. – 72 с.; Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена : Інтернована Армія УНР 

у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.) / Ігор Срібняк. – К., Філадельфія, 

1997. – 187 с. 
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Уряду УНР та його міністерствам вдалося вивезти до Польщі значний 

масив унікальної державної документації, великий комплекс матеріалів 

військових установ, який знаходився у розпорядженні Військового 

міністерства та Генштабу Армії УНР. Еміграційний уряд намагався 

продовжити роботу зі збирання та збереження документальних свідчень з 

історії  визвольної боротьби українського народу, яка була започаткована ще 

на українських теренах. 

Разом з тим, командування Армії УНР усвідомлювало, що одні лише 

адміністративні заходи, спрямовані на збирання історичних пам’яток, будуть 

малоефективними, якщо не залучити до цієї справи широке коло українських 

вояків та громадськість. З цією метою ще на початку серпня 1920 р. було 

засновано Українське військово-історичне товариство (УВІТ), яке розгорнуло 

свою діяльність у м. Ряшеві (згодом – у Ченстохові та Тарнові)
1
. Товариство 

збирало військово-історичні матеріали, що торкались як минулих часів, так і 

поточні, що стосувалися боротьби за визволення України. Однак через 

несприятливу ситуацію на фронті, небезпеку захоплення більшовиками 

українських музейних та архівних матеріалів, коли  виникла реальна загроза 

історичним пам’яткам, необхідно було прискорити роботу щодо створення і 

налагодження роботи  архівних осередків за межами України. 

Принагідно варто нагадати, що в 1921 р. при Військово-історичній 

управі було засновано Головний військово-історичний музей-архів Армії 

УНР (ГВІМА), на чолі з М. Обідним. За відповідним наказом, «ні одна 

історична пам’ятка визволення України не може бути власністю поодиноких 

осіб, інституцій чи частин військ, бо то є власність усієї української нації, а 

те, що належить всім, повинно і використовуватися всіма»
2
. Однак, 

належним чином організувати зберігання та опрацювання матеріалів у 

                                                           
1
 Кисіль З. Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920–1939) / 

З. Р. Кисіль // Український історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 100–112. 

2
 ЦДАВО України, ф. 3179, оп. 1, спр. 10, арк. 37–37 зв. 
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Польщі на той час було неможливо, оскільки тут склалася несприятлива 

ситуація для функціонування українського архівного центру з погляду 

конфлікту в Галичині, а тому виношувався план про можливість його 

переміщення на територію іншої країни.  

ГВІМА став першим архівним осередком української політичної 

еміграції, у фондах якого були зібрані цінні документальні матеріали 

(насамперед, з історії військових установ УНР), а також речові свідчення 

збройної боротьби українців за державність. Попри всі труднощі 

емігрантського життя діяльність ГВІМА закладала підвалини для створення і 

функціонування українських архівних осередків за кордоном. 

Враховуючи, що Уряд УНР не був у змозі власними силами 

забезпечити охорону українських пам’яток за умов перебування в еміграції, 

група українських культурних діячів та науковців, до якої входили В. Щурат, 

І. Крип’якевич, М. Кордуба, І. Кревецький, В. Дорошенко, І. Шендрик та М. 

Обідний, виступила з ініціативою заснування «загальнонаціонального» 

архівно-музейного осередку в одній з нейтральних європейських країн. Ця 

ініціатива українських учених знайшла підтримку у тогочасного політичного 

керівництва УНР, і вже 1 вересня 1921 р. Голова Директорії УНР С. Петлюра 

підписав Закон про заснування «Музею-Архiву Визволення України» 

(МАВУ) та затвердив його Статут
1
. Відповідно до цих документів, головним 

завданням МАВУ мало стати збирання, упорядкування та зберігання 

історичних документів і пам’яток визвольної боротьби української нації, 

причому комплектування архіву мало відбуватися шляхом надходжень як від 

урядових інституцій, так і від громадських організацій та приватних осіб
2
. 

Стосовно місця осідку МАВУ, то В. Дорошенко з політичних 

міркувань вважав за доцільне обрати Францію, Великобританію або 

Швейцарію, але, враховуючи фінансові труднощі, запропонував зупинитися 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 3179, оп. 1, спр. 10, арк. 26–26зв.  

2
 Там само. 
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на Відні, де музей-архів міг би функціонувати під вивіскою одного з 

наукових товариств. Однак ідея організації музею-архіву на приватних 

засадах викликала заперечення з боку С. Сірополка та М. Обідного, останній 

висловлювався за доцільність розгортання його діяльності на теренах 

нейтральної Швейцарії. І все ж після тривалої дискусії з урахуванням 

обставин і матеріальних труднощів було прийнято рішення обрати місцем 

осідку музею-архіву столицю Австрії
1
. Проте через масове переселення 

українських емігрантів у 1922–1923 рр. з Австрії до Чехословаччини, 

найкращим місцем для розгортання діяльності українського музейно-

архівного осередку виявилася Прага. Ось чому, документи МАВУ було 

перевезено до Праги, де він продовжив свою діяльність  під керівництвом 

Українського громадського комітету (УГК).  

Як засвідчують джерела, управа УГК вирішила не тільки сприяти 

переміщенню українських архівних колекцій з Польщі до Чехословаччини, 

але й провести подальшу реорганізацію МАВУ і на його основі заснувати 

Український національний музей-архів (УНМА) при УГК в Празі. Проте з 

самого початку діяльність УНМА була ускладнена через партійну 

заангажованість частини його фундаторів, які належали до шаповалівської 

течії в Українській партії соціалістів-революціонерів (УПСР). Представники 

цього політичного угруповання гостро критикували на шпальтах своїх 

видань політику і тактику Державного центру УНР в екзилі, закидаючи С. 

Петлюрі підписання «антинародної» Варшавської угоди з Польщею, а також 

його схильність до авторитарних методів управління на посаді Голови 

Директорії УНР. Як відомо, до складу УГК входили переважно представники 

Української партії соціалістів-революціонерів, налаштовані опозиційно до 

Державного центру УНР в екзилі. Слід мати на увазі й те, що деякі 

представники українських есерів безкомпромісно виступали і проти 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4018, оп. 1, спр. 4, арк. 3. 
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гетьманського політичного табору, звинувачуючи його прибічників у зраді 

національних інтересів України
1
. 

Тим часом, перевезення частини архіву Уряду УНР з Тарнова до 

Праги викликало  негативну реакцію і з боку частини  вищих урядовців УНР, 

що призвело до загострення політичної конфронтації, а це, у свою чергу, 

негативно позначилося на подальшій діяльності УНМА, до якого, до речі, з 

самого початку не надходили документи представників згадуваних 

політичних течій.  

Представники окремих кіл української еміграції досить критично 

висловлювалися щодо можливості передачі своїх матеріалів на зберігання до 

УНМА. Тому діячі, що об’єднувалися навколо Українського вільного 

університету (УВУ), й заснували в 1925 р. Товариство «Музей визвольної 

боротьби України»
2
. Основною причиною, що призвела до утворення двох 

різних наукових центрів, були ідеологічні розбіжності серед української 

політичної еміграції, головним чином з тактичних питань, а також амбіції 

чільних політиків. 

Завдяки клопотанню УВУ уряд Чехословаччини 16 січня 1925 р. 

затвердив Статут новоствореного Товариства «Музей визвольної боротьби 

України»
3
. У першому випуску «Вістей МВБУ» зазначалось, що «Уряд 

Чехословацької республіки затвердив Устав Товариства Музею і поставився 

до всієї справи із звичайною для нього в таких випадках високо 

інтелігентною прихильністю та ласкаво виявив ділову підтримку»
4
. 

                                                           
1
 Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і 

соціально-політичне явище / В. П. Трощинський / Ін-т соціол. НАН України. 

– К. : Інтел, 1994. – С. 99–130. 

2
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. – Арк. 1.  

3
 Там само.   

4
 Там само.  
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Оглядаючи історію формування Товариства «Музей визвольної 

боротьби України», А. Шваб і Р. Федорук, зазначають, що «у 1921 р. 

військово-історична управа Генерального штабу створила Головний 

військово-історичний музей-архів Армії УНР, основу якого склали матеріали 

зібрані культурно-просвітницькими гуртками в таборах, а саме урядові 

документи, майно, предмети побуту і матеріали таборової діяльності. Після 

розпуску інтернованих армійських формувань та закриття таборів перед 

керівництвом музею-архіву постало питання, куди перенести зібрані 

матеріали та якою має бути їх подальша доля». Так сформувалося 

переконання про необхідність створення Музею визвольної боротьби 

України в Празі як окремої структури, де мали зберігатись матеріали 

національно-визвольної боротьби українського народу
1
. У 1924 р. 

керівництво культурно-просвітницького гуртка з Йозефова звернулося з 

такою ініціативою до науковців Українського вільного університету. 

Ініціативна група створила підготовчий комітет, який  очолив професор І. 

Горбачевський. 4 січня 1925 р. відбулося його перше засідання, на якому 

було обговорено Статут майбутнього Товариства Музею, затверджено назву 

– Музей визвольної боротьби України та прийнято рішення про створення 

Товариства з однойменною назвою – Товариство «Музей визвольної 

боротьби України»
2
.  

Товариство засновувалось для того, щоб координувати діяльність 

Музею. Головною метою Товариства було наукове вивчення всього, що 

торкається національно-визвольної боротьби, шляхом збирання, 

                                                           
1
 Шваб А., Федорук Р. Діяльність української політичної еміграції в 

Чехословаччині з створення Музею визвольної боротьби України / А. Шваб, 

Р. Федорук // Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення. 

Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. – К. : Український 

інститут національної пам’яті, 2013. – С. 576. 

2
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переховування, опису всіх предметів і матеріалів, пов’язаних з цими 

завданнями та уможливлення на їх підставі наукової праці
1
.  

Ідейною основою Товариства стала українська національно-

державницька ідея,  визвольна і державотворча місія української еміграції як 

частини всієї української нації. Плекання ідеї відновлення української 

державності та збереження в умовах еміграції своєї національної 

ідентичності лягла в підгрунтя діяльності Товариства «Музей визвольної 

боротьби України». Воно поставило собі за мету «… заснувати та 

утримувати музей для зібрання й збереження матеріальних пам’яток, 

документів, архівів, словом всіх предметів, що безпосередньо або посередньо 

зв’язані з визвольною боротьбою України, особливо з подіями світової війни, 

революції та національної війни за незалежність України»
2
. Таким чином, 

Музей мав стати головним осередком збереження пам’яті і поширення знань 

з історії української державності серед української еміграції. Крім того, 

Товариство мало організовувати виставки цих пам’яток, заснувати при Музеї 

наукову частину для опрацювання матеріалів, видавати каталоги, часописи, 

книжки та репродукції
3
. 

Переважна більшість дослідників одностайні в тому, що 

безпосередніми фундаторами і творцями МВБУ стали професори УВУ, 

зокрема знаний історик мистецтва Дмитро Антонович, який взяв на себе 

постійне керівництво згаданою установою, а також Іван Горбачевський, 

Степан Смаль-Стоцький, Андрій Яковлів. 16 січня 1925 р. Міністерство 

закордонних справ ЧСР затвердило Статут Товариства МВБУ
4
, а 28 травня 

1925 р. відбулись перші загальні збори Товариства, на яких було обрано 

Управу в такому складі: проф. І. Горбачевський – голова, проф. О. Лотоцький 
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 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 

2
 Там само.  
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 Там само.  

4
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. – Арк. 1. 
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– заступник голови; члени: генерал М. Омельянович-Павленко, проф. О. 

Колесса, В. Біднов, В. Старосольський, М. Коновалець (секретар). 

Загальна кількість членів Товариства на 1 серпня 1925 р. становила 36 

осіб, серед яких були представники української культури, науки, 

національно-визвольного руху, в тому числі проф. П. Андрієвський, проф. Л. 

Білецький, проф. В. Сімович, проф. В. Січинський, проф. С. Смаль-Стоцький, 

проф. О. Шульгін, проф. Ф. Щербина та ін.
1
. 

Членами Товариства МВБУ були переважно історики та правознавці, 

які активно і фахово досліджували проблеми української державності. 

Більшість із них працювали в Українському вільному університеті і були 

відомі як висококваліфіковані вчені з світовим ім’ям
2
. Їм належить  вагомий 

внесок у діяльність Товариства МВБУ, зокрема в розвиток української  

історичної та правничої науки  за кордоном.  

Отже, включення до складу Управи Товариства МВБУ відомих і 

авторитетних діячів науки та культури значно підвищило статус Товариства, 

позитивно вплинуло на формування програмних його засад і на всю 

подальшу діяльність. 

Як формувалася структура Товариства, його персональний склад та як 

організаційно будувалася робота. Відповідь на ці питання знаходимо в його 

документах, зокрема в Статуті. Товариство складалося з дійсних членів, 

якими могли бути фізичні та юридичні особи української національності або 
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 Палієнко М., Срібняк І. Музей визвольної боротьби України в Празі (1925-

1948): створення, діяльність, доля архівної колекції / М. Палієнко, І. Срібняк 
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установи, почесних членів та членів-співробітників
1
. Почесних членів 

обирали на Загальних зборах одноголосним голосуванням з урахуванням їх 

заслуги перед Товариством. Членів-співробітників обирала Управа 

Товариства для поточної роботи
2
. Відповідно до Статуту членами Товариства 

переставали бути ті, хто добровільно вийде з нього, хто не вніс членського 

внеску, хто з поважних причин був виключений з Товариства МВБУ. Право 

виключати членів належало Загальним зборам
3
.  

Звичайні члени зобов’язувалися платити членські внески у 

встановленому розмірі та допомагати Товариству в його діяльності.  Разом з 

почесними членами вони мали право брати участь у Загальних зборах з 

правом головного голосу, в роботі комісій Товариства. Члени-співробітники 

мали право участі в Загальних зборах та комісіях Товариства з дорадчим 

голосом.  

За Статутом, органами управління Товариством були Загальні збори, 

які вважалися вищим розпорядчим органом. Вони поділялися на звичайні, які 

скликались раз на рік не пізніше травня, та надзвичайні, які скликалися за 

потребою. Загальні збори скликала Управа листівками або оголошенням у 

пресі, що друкувались не пізніше як за тиждень до дня зборів. Інші ж 

оголошення оприлюднювались на стенді в приміщені Товариства.  

Звичайні Загальні збори заслуховували звіт про діяльність Управи, 

Музею та його установ за звітний рік, обирали голову Товариства, його 

заступників та членів Управи і ревізійної комісії, почесних членів, 

виключали членів Товариства, вирішували питання щодо зміни Статуту та 

інші, що стосувалися діяльності Товариства. Управа Товариства складалась з 

голови Товариства, його заступників та 5-7 членів, які обиралися на 

Загальних зборах, із двох делегатів від Українського вільного університету в 
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Празі та одного делегата від Українського Наукового Товариства імені 

Тараса Шевченка у Львові. Управа виступала виконавчим органом 

Товариства «Музей визвольної боротьби України». До її повноважень 

належали: виконання постанов Загальних зборів, прийняття членів-

співробітників, вибори директора Музею, прийняття й звільнення службовців 

Товариства й Музею та визначення їм заробітної плати та ін. Управа мала 

право засновувати наукові відділи, а також утворювати з членів Товариства 

окремі комісії для ведення адміністративних справ
1
.  

До повноважень Голови Товариства належало загальне керівництво 

роботою, відслідковування дотримання Статуту членами й органами 

Товариства, виконання постанов Загальних зборів. Крім того, разом з 

секретарем він підписував від імені Товариства усю кореспонденцію 

Товариства
2
. 

На  випадок розпуску Товариства, останні Загальні збори його членів 

повинні були вирішити питання про подальшу долю його майна і 

документальної колекції. У відповідності до Статуту все майно мало перейти 

у власність до Всеукраїнської академії наук України (ВУАН) або Наукового 

товариства імені Шевченка (НТШ) у Львові
3
. Таким чином, структура і 

система організації діяльності Товариства нагадували усталені норми і 

демократичний стиль наукових установ країн Європи, враховували 

національний досвід, зокрема НТШ.  

Управа Музею видавала свій друкований орган «Вісті Музею 

Визвольної Боротьби України» – на перших порах не періодично, а з січня 

1936 р. чотири рази на рік. У одному з випусків Вістей повідомлялось, що 

«Товариство, уряджаючи Музей визвольної боротьби України, бажаючи 

віддати його під контроль громадянства  і тому вирішило не періодично, а в 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 1, арк. 2.  

2
 Там само.  

3
 Там само.  
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міру накопичення матеріалу видавати свої ВІСТИ»
1
. З липня 1925 р. по 

вересень 1938 р. вийшло 20 випусків «Вістей», на сторінках яких детально 

висвітлювалась діяльність Товариства МВБУ, зокрема друкувалися зміни 

Статуту, звіти, повідомлення, постанови, звернення до громадськості. Тут 

друкувалися ювілейні статті, некрологи, уривки з листів жертводавців, 

інформації про загальні збори зміни у складі його управ, а також зазначалися 

пожертви матеріалів та коштів для Товариства. Особливо багато уваги 

«Вісті» приділяли розвитку Музею, будівництву, а пізніше – придбанню 

Українського дому. 

На підставі § 13 статуту Управа  Товариства утворила інститут своїх 

представників, на який покладалося виконання наступних функцій: дбати про 

інтереси музейного Товариства; популяризувати Музей, його завдання і 

працю; допомагати музейним органам у їх діяльності, зокрема щодо 

збільшення музейних колекцій, коштів і майна взагалі
2
.  

Таким чином, заснування Товариства МВБУ мало тривалу 

передісторію, яку започаткувала українська наукова і політична еміграція, а 

також інтерновані військовики ще на території Польщі, куди було вивезено 

частину архівів державних установ Директорії та Армії УНР, документи 

політичних та військових діячів. Діяльність архівних осередків в умовах 

еміграції заклала ідейні та організаційні основи Головного військово-

історичного музею-архіву Армії УНР у Тарнові та Музею-архіву визволення 

України, які мали перетворитися згодом на закордонний 

загальнонаціональний осередок зберігання та вивчення документів і пам’яток 

визвольної боротьби українського народу в революційну добу. Однак з низки 

причин, включаючи й політичні розбіжності у проводі української еміграції, 

різні погляди і підходи до реалізації державницької ідеї, його створення та 

інституціоналізація супроводжувалось дискусіями і  тривало декілька років. І 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. –  Арк. 1. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 3, арк. 17. 
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все ж  завдяки зусиллям найбільш свідомої та інтелектуальної частини 

української еміграції з метою збереження і концентрації документальних та 

інших ресурсів з історії революційних подій і державотворчих процесів в 

Україні, координації організаційної, наукової та просвітницької  роботи щодо 

їх вивчення на базі Українського вільного університету в 1925 р. було 

створено Товариство «Музей визвольної боротьби України» в Празі. 

 

 

2.2. Суспільно-політична діяльність засновників Товариства 

МВБУ 

Для того, щоб усвідомити роль ідейних засад, зокрема ідеї української 

державності в діяльності Товариства МВБУ, слід з’ясувати зміст, форми і 

методи його суспільно-політичної діяльності, участь у цій роботі   

авторитетних засновників і членів Товариства,  яка сприяла створенню і  

розбудові Музею як чільного закордонного музейного, науково-архівного і 

бібліотечного осередку з історії українського державотворення. Як уже 

говорилося, структурно Музей виглядав як органічне поєднання і взаємодія 

трьох його складових: власне музею, архіву і бібліотеки. Кожна з цих ланок 

брала участь у суспільно-політичній діяльності властивими їй засобами, 

методами та формами, але визначальну роль відігравали фундатори Музею і 

керівники структурних підрозділів. 

Аналіз документальних та інших джерел дає підстави стверджувати, 

що кожен із числа засновників Товариства МВБУ цілком свідомо, 

добровільно і персонально долучався до збирання, збереження й 

примноження національно-культурних скарбів, розуміючи, що ці пам’ятки є 

не тільки носіями історичної пам’яті, але й сприятимуть об’єднанню зусиль 

борців за українську державність. Діяльність Музею мала символізувати 

соборність України, єдність її історичного розвитку, сприяти успадкуванню 

традицій різних поколінь борців за ідеали національного визволення, 

утвердження державності. Кожен із засновників Товариства «Музей 
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визвольної боротьби України», перебуваючи поза межами України, 

залишався патріотом своєї Вітчизни і відстоював ідею відновлення 

української держави.  

З погляду антропологічного підходу до історії, важливо виокремити 

найбільш відомі і знакові постаті творців і діячів Товариства, окреслити їх 

внесок  у його становлення та розвиток. Поділяємо думку попередників про 

те, що особливої уваги заслуговує суспільно-політична діяльність Дмитра 

Антоновича – директора Музею визвольної боротьби України. Він належав 

до найяскравіших представників українського відродження, соціально-

політичним орієнтиром діяльності якого була ідея відновлення української 

держави. Вважаємо доцільним нагадати, що Д. Антонович з молодих літ 

долучився до громадської діяльності як співзасновник і один із лідерів 

українського гімназійного гуртка в Києві
1
. У 1895 р. він вступив до 

Київського університету св. Володимира, де приєднався до національно 

орієнтованої частини Київської студентської громади. Тут Д. Антонович 

відразу включився у громадсько-культурницьку роботу
2
. Його приваблювала 

активна політична діяльність в ім’я України. Через «політичні причини» і за 

активну участь у громадсько-політичній роботі Д. Антоновича було 

виключено з університету. У 1897 р. він переїхав до Харкова, де вступив на 

медичний факультет і заснував радикальну українську студентську громаду. 

Великою мірою завдяки зусиллям Д. Антоновича у 1900 р. було засновано 

першу на Наддніпрянщині національно-політичну організацію – 

Революційну українську партію з її гаслом самостійної України. На основі 

цієї партії згодом сформувалось декілька громадсько-політичних об’єднань, 

включаючи  й українську соціал-демократію. 

                                                           
1
 Жук А. Автобіографія Дмитра Антоновича / А. Жук // Сучасність. – 1961. – 

№ 1. – С. 103. 

2
 Шаповал А. І. Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра 

Антоновича : дис. ... к. іст. наук. – К., 2010. – С. 49.  
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Відстоюючи ідею відновлення української державності, Д. Антонович 

відіграв значну роль у створенні Української Центральної Ради і 

Проголошенні УНР. Чітка державницька позиція, організаторські здібності 

зробили його одним із лідерів українського національно-визвольного руху. 

На початку 1920-х років Д. Антонович переїхав до Відня, який на той час 

став одним із центрів української еміграції. Тут склались сприятливі умови 

для розгортання громадсько-політичної, наукової та культурної діяльності 

українських емігрантів. На той час, більша частина українських діячів (М. 

Грушевський, В. Винниченко, М. Галаган, С. Дністрянський, О. Колесса та 

ін.) проводили активу громадсько-політичну діяльність. Д. Антонович став 

членом Закордонної групи Української соціал-демократичної робітничої 

партії (УСДРП), яка діяла під проводом М. Галагана спочатку у Відні, а потім 

у Празі
1
. Він також входив до складу організаційного комітету для скликання 

Всеукраїнського Національного Конгресу, який мав усунути С. Петлюру від 

керівництва справами УНР і висловитись за самостійність України
2
. Д. 

Антонович розумів, що однією з причин національно-визвольних змагань 

1917–1921-х рр. була відсутність єдності та злагоди українських сил. Він 

пропонував створити соціалістичний та демократичний блок, який би за 

підтримки європейських політичних сил міг активізувати і очолити боротьбу 

за визволення України
3
. 

Д. Антонович пропонував В. Винниченку й М. Шаповалу об’єднати 

політичні сили й створити Національну раду, яка їх очолила. На початку 

                                                           
1
 Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К. : 

Парламентське вид-во, 2008. – С. 111.  

2
 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції / Ісаак Мазепа. – К. : Темпора, 

2003. – С. 428. 

3
 Шаповал А. У боротьбі за українську державність (до 135-річчя від дня 

народження Дмитра Антоновича) / А. Шаповал // Наукові записки. – Вип. 4 

(60). – К., 2012. – С. 259.  
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1920-х рр. уряди УСДРП і УПСР зробили деякі спроби щодо об’єднання 

соціалістичних сил в еміграції. Д. Антонович, М. Галаган та деякі інші 

соціал-демократи увійшли до складу Українського громадського комітету, 

який у 1921 р. створив М. Шаповал. У квітні 1923 р. Д. Антоновича було 

обрано заступником членів управи УГК, також він входив до товариства 

громадсько-політичного та літературно-мистецького часопису «Нова 

Україна», який спочатку стояв на позиціях УПСР, а потім став відстоювати 

погляди українського соціал-демократичного руху, в тому числі ідею 

державної незалежності України
1
. 

Однак, оскільки подолати міжпартійні суперечки УСДРП і УПСР не 

вдалося, у січні 1923 р. частина соціал-демократів вийшла з Українського 

громадського комітету, звинувативши УГК у «диктатурі групи українських 

соціалістів-революціонерів»
2
. Д. Антонович не підписав заяву про вихід з 

УГК і продовжив співпрацю з комітетом і часописом «Нова Україна», 

Празька організація УСДРП вимагала від нього вийти зі складу УГК, 

погрожуючи йому виключенням із партії
3
. Отже, українські політичні сили в 

еміграції виявилися не готовими до консолідації, не було єдності й усередині 

кожної з політичних партій. Політична діяльність Д. Антоновича за кордоном 

була спрямована на об’єднання українських соціалістичних і демократичних 

сил в еміграції, які мали б активно провадити ідею державної незалежності 

України. Розчарувавшись під впливом чвар у середовищі політиків, Д. 

Антонович вирішив зосередитися на науковій і громадсько-культурній 

діяльності, залишаючись вірним державницькій ідеї. Така розлога 

характеристика суспільно політичної діяльності Д. Антоновича продиктована 

тим, щоб краще осмислити його ідейну позицію на посаді  багаторічного 

                                                           
1
 Шаповал А. У боротьбі за українську державність... – С. 260. 

2
 Там само. – С. 261. 

3
 Українська політична еміграція 1919 – 1945 : Документи і матеріали. – К. : 

Парламентське вид-во, 2008. – С. 161. 
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директора Музею визвольної боротьби України в Празі, особисту роль у 

формуванні національних засад і згуртуванні закордонного українства 

довкола державницьких ідеалів.  

До фундаторської місії Д. Антоновича у заснуванні Товариства МВБУ 

ми ще будемо повертатися у наступних розділах, однак уже тут дуже 

важливо підкреслити, що саме він, як професор УВУ, науковий співробітник 

українських інститутів у Варшаві та Берліні, як голова Українського 

історично-філологічного товариства, як авторитетний вчений і учасник 

багатьох міжнародних наукових конгресів та конференцій, надав Музею з 

самого початку наукового характеру, а не партійної установи. 

Творення Музею як наукової фундації притягувало й інших вчених. 

Серед знакових постатей з числа засновників Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» не менш вважливе місце посідає Іван Якович 

Горбачевський – український хімік, епідеміолог, академік ВУАН, 

громадсько-політичний діяч, доктор медичних наук, професор Українського 

вільного університету, чотириразовий декан медичного факультету 

Карлового університету в Празі, а згодом його ректор, член Крайової ради 

здоров’я Чеського королівства і Вищої санітарної ради Австрії, довічний 

член Палати панів австрійського парламенту, член Ради з технічних 

досліджень у Відні.  

Хоча життєвий і творчий шлях І. Горбачевського досить повно 

досліджений, видається доцільним акцентувати уваги на тих аспектах його 

біографії, які дозволяють глибше осмислити ідею української державності в 

діяльності Товариства МВБУ. Його громадсько-політична діяльність   

розпочалась ще в гімназії у Тернополі (1864–1872 рр.). Центром громадсько-

культурної діяльності гімназійної молоді стало таємне товариство 

«Громада», осередки якого діяли в усіх містах, де працювали гімназії
1
. І. 
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Горбачевський брав активну участь у справах української громади, зокрема, 

під його керівництвом 2 листопада 1919 р. у Відні відбулися збори протесту 

української академічної молоді. Українське академічне товариство «Січ», 

головою якого в студентські роки двічі обирали І. Горбачевського, 

влаштувало цю акцію на знак протесту проти жорстокого режиму польської 

влади в Східній Галичині. На збори прибули професори університету, 

студенти, інтелігенція, представники посольств і преси, але найбільше в залі 

«Єдності» було робітників. Усіх зблизило гнітюче почуття кривди, яку 

Антанта заподіяла українському населенню Галичини. Були також присутні 

студенти інших національностей: чехи, югослави, євреї. Своєю участю вони 

висловлювали підтримку українцям у їх боротьбі з польським пануванням. 

Збори під головуванням І. Я. Горбачевського відбувалися в атмосфері 

політичного піднесення, промовці говорили про потребу оборони української 

культури та самостійності українського народу. Завершилося зібрання 

прийняттям ухвали з протестом проти дій польських властей у Східній 

Галичині. В одному з пунктів записали: «Ми невтомно будемо боротись 

проти злобних польських наїзників так довго, доки польські війська не 

відступлять за Сян, а український народ не стане суверенним самостійним 

господарем на власній землі»
1
. 

Протягом 1917–1918 рр. І. Горбачевський очолював Міністерство 

здоров’я Австрії, був його першим міністром. Маючи досвід державницької 

діяльності, він став активним учасником підготовки і утворення 

Західноукраїнської Народної Республіки
2
. Вчений брав участь у нараді 

Української парламентської репрезентації у Відні, яка ухвалила проголосити 
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ЗУНР
1
. Звичайно, що Іван Горбачевський радісно зустрів повідомлення про 

проголошення у Львові Західноукраїнської Народної Республіки, а після її 

занепаду прагнув усіляко продовжувати служити українській ідеї як учений
2
. 

Праця І. Горбачевського на посаді міністра здоров’я Австрії 

відображає її поєднаність з громадсько-політичною діяльністю винятково 

здібного вченого та державника. Ось чому його творча спадщина – вагоме 

надбання українців, орієнтир і стимул для творення ідей, настроїв, 

переконань, необхідних народові в його державницьких змаганнях.  

Одним із активних періодів життя І. Горбачевського стала діяльність в 

Українському вільному університеті у ЧСР, майже повністю спрямована у 

русло української справи. Це був період плідної праці вченого для 

культурно-наукового та політичного відродження українського народу й 

Батьківщини
3
. Український вільний університет був тоді єдиним у світі 

національним університетом, створений відомими українцями-емігрантами
4
. 

Запорукою плідної діяльності УВУ в Празі став високий фаховий рівень його 

професорсько-викладацького складу.16 червня 1923 р. І. Горбачевського 

було обрано третім ректором Українського вільного університету
5
. 

Працюючи в УВУ, І. Горбачевський всіляко сприяв розвиткові 

національної культури і освіти, поширенню української національно-
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державницької ідеї. Його багатогранній науковій і громадсько-політичній 

діяльності була притаманна цілеспрямованість на благо України, вона 

поєднувалась з участю в роботі інших суспільно-освітніх установах, де він 

зосереджував свою увагу на громадських, політичних, культурознавчих, 

освітніх і виховних проблемах. Саме завдяки цим якостям вчений великою 

мірою прислужився діяльності Товариства МВБУ як носію історичної 

пам’яті національної української ідеї. 

Розглядаючи персоналістику Товариства МВБУ, наукові засади його 

діяльності, не можна оминути постать ще одного з ініціаторів його створення  

– Андрія Яковліва –  визначного українського вченого – історика права, і 

державознавця,  автора численних праць зі звичаєвого, цивільного, карного, 

морського права, члена НТШ, активного громадського та політичного діяча,. 

Нагадаємо, що він народився  28 листопада 1872 р. у Чигирині – колишній 

гетьманській столиці, де завжди панував козацький дух. По закінченні школи 

навчався у Київській духовній семінарії (1890 – 1894 рр.), а потім на 

юридичному факультеті Дерптського та Київського університетів. У 1904 р. 

він склав державний іспит у Київському університеті св. Володимира, 

отримав диплом І-го ступеня і поринув у правничу та  суспільно-політичну 

діяльність.  З 1905 р.  працював у Київській Казенній палаті
1
, одночасно він 

займався дослідженнями української історії, зокрема Черкащини.  

У цей період А. Яковлів починає активну діяльність у якості 

публіциста та громадського діяча національно-автономістського 

спрямування. Під час стажування у Варшаві А. Яковлів захопився  

польськими суспільними націоцентричними настроями і визвольним рухом. 

У   листах він відзначав, що, незважаючи на заходи влади,  поляки зберігають 

власну мовну та культурну ідентичність, що польськомовними є преса, театр. 
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Варшавський досвід сприяв формуванню українофільських політичних та 

громадянських поглядів А. Яковліва. Він стає прихильником «українізації 

мас» шляхом запровадження української мови у повсякденному спілкуванні, 

виданні україномовної періодики, українізації театру та літератури і 

утверджується в тому, що саме за умов проводження активної просвітницької 

роботи національно орієнтованої інтелігенції серед населення України можна 

підняти національну і державницьку свідомість українців. Таким чином, 

вважав діяч, можна відійти від «малороства» і добитися культурної 

української автономії, яка б мала стати проміжним етапом до самостійності 

культурної та у віддаленій перспективі політичної
1
. 

У 1905 р. А. Яковлів активно співпрацював з Д. Дорошенком, який 

запропонував йому друкувати статті у щоденному виданні «Громадська 

Думка»
2
. З 1908 р. він починає активно займатися адвокатською справою, 

долучаючись до наукової і громадської діяльності. Тоді ж його обирають 

членом Українського наукового товариства і Управи Київської філії 

товариства «Просвіта», що свідчило про зростання  авторитету та визнання в 

колах українського інтелектуального співтовариства. Протягом 1910–1918 

рр. він подолав шлях від помічника до головного юрисконсульта Київської 

міської управи і став відомим адвокатом у Києві. Деякий час А. Яковлів був 

заступником голови та головою Київської колегії адвокатів. 

З початком національно-визвольної революції  пов’язаний новий етап 

у громадському житті А. Яковліва. Він стає організатором Товариства 

українських адвокатів і співфундатором Українського правничого 

товариства. У квітні 1917 р. він – делегат від української адвокатури до 
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Всеукраїнського конгресу, від якого був  обраний  членом Української 

Центральної Ради
1
. Ця подія засвідчила визнання вченого і практика як 

перспективного політичного і  державного діяча. 

У квітні 1918 р. А. Яковліва, за рекомендацією Д. Дорошенка, 

призначають послом УНР у Відні. Під час перебування в Австро-Угорщині, 

він намагався добитися від австрійців низки поступок, у першу чергу, 

звільнення полонених українців, котрі знаходилися в таборах для 

військовополонених як в самій Австрії, так і на окупованих землях 

колишньої Російської імперії. А. Яковлів добився того, що Австрія почала 

звільняти офіцерів-українців, серед яких був і брат дипломата – капітан 

Григорій Яковлів, який потрапив до австрійського полону у 1916 р. і 

утримувався разом з іншими офіцерами у таборі під Володимиром-

Волинським. Після звільнення він долучився до активної участі у Бойовій 

Управі Союзу Визволення України, спілки українських полонених, 

сформованої ще у 1917 р. у місті Фрайштадті з ініціативи Д. Донцова. 

У січні 1919 р., після приходу до влади Директорії  А. Яковліва знову 

направили на дипломатичну роботу, призначивши головою місії УНР у 

Бельгії та Нідерландах. Функції посла йому довелося виконувати вже після 

занепаду української національної державності та згасання визвольної 

боротьби. У 1923 р. А. Яковлів отримав статус емігранта і оселився у Празі, 

зайнявши посаду доцента Українського вільного університету
2
. Саме тоді він 

долучається до суспільно-політичної діяльності української еміграції, а 

згодом і до створення Товариства МВБУ, представляючи в ньому найбільш 

свідоме крило носіїв і  української державницької ідеї, і  борців за її втілення 
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у життя. Роботу в Товаристві А. Яковлів поєднував з науково-педагогічною, 

діяльністю в Українському вільному університеті, де завідував кафедрою і 

двічі обирався ректором. У 1939 р. він очолив Український науковий 

інститут у Варшаві, заснований зусиллями екзильного уряду УНР, в 1944–

1945 рр. був головою Правління УНР у вигнанні. 

Помітний внесок у заснування Товариства МВБУ, в утвердження ідеї 

української державності в його діяльності  належить і Степану Смаль-Стоцькому 

українському вченому-мовознавцю, дійсному члену УАН, голові Української 

Могилянсько-Мазепинської Академії Наук, громадсько-політичному діячеві, 

послові ЗУНР у Празі. Він розпочав громадсько-просвітницьку діяльність ще з 

юних років, навчаючись у гімназії, де показав лідерські здібності та активну 

життєву позицію. Під впливом родинного та гімназійного оточення, освітніх та 

національно-культурних умов Галичини, на противагу засиллю польської та 

німецької культури, стрижнем світогляду С. Смаль-Стоцького стала українська 

національна ідея, що передбачала служіння рідному народові, допомогу в 

розкритті його потенціалу, задоволенні культурних потреб, що можливе лише при 

активній участі кожного українця. 

Ставши членом українського студентського товариства «Союз» (1878 р.), 

що діяло в Чернівцях з 1875 р., С. Смаль-Стоцький вже наступного року очолив 

його
1
. За головування С. Смаль-Стоцького (1879 − 1883 рр.) «Союз» значно 

пожвавив свою діяльність, проводив просвітницьку та культурно-

пропагандистську роботу, сприяв формуванню суспільної думки про українство та 

самовдосконаленню членів самого товариства. Так продовжувалося до 1884 р., 
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коли С. Смаль-Стоцький  зосереджується на активній науковій роботі
1
. За час 

навчання в Чернівецькому та Віденському університетах він сформувався як 

фахівець-мовознавець та  літературознавець, а в товаристві «Союз» – здобув 

перший досвід суспільної і громадської роботи. 

Важливим місце в житті С. Смаль-Стоцького займала громадська 

діяльність. У Чернівцях з 1885 р., він буквально поринув у суспільне життя краю, 

яке характеризувалося тривалим протиборством ідеологічних течій – 

«москвофілів» та «народовців», став активним учасником розгортання 

українського  громадського руху.  

З 1869 р. в Чернівцях діяло перше українське товариство «Руська Бесіда», 

метою якого була «просвіта народу та допомога бідним учням». Як член 

товариства (з 1885 р.) та голова (1889 – 1891 рр.) С. Смаль-Стоцький сприяв 

значному розширенню цілей об’єднання. «Руська Бесіда» заклала підгрунтя для 

створення цілої мережі українських громадських організацій – «Руська Рада» 

(1870 р.), «Міщанська читальня» (1880 р.), «Руське Драматично-Літературне 

Товариство» (1884  р.), «Народний Дім» (1884 р.), «Буковинський Боян» (1895 р.), 

«Руська каса» (1896 р.), «Руська школа». У всіх цих об’єднаннях, а також в 

«Історичному товаристві» (1902 р.), «Союз хліборобських спілок «Селянська каса» 

(1903 − 1913 рр.) та інших С. Смаль-Стоцький брав активну участь протягом 

всього періоду проживання на Буковині
2
. 

Розуміння потреби поєднання громадянських ініціатив з політичною 

боротьбою зумовило активне включення С. Смаль-Стоцького у політичне життя 

краю. У 1892 р. від Садагурського виборчого округу С. Смаль-Стоцький був 

обраний депутатом Буковинського сойму – крайового законодавчого органу і 

тричі переобирався (1898, 1904, 1911 рр.), а у період 1911 − 1918 рр. представляв 
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інтереси буковинських українців в Австрійському парламенті (Відень)
1
. Поряд з 

цим, він був членом уряду Буковини – «Краєвого виділу», «Ради Культури 

Краєвої», «Залізничної державної ради», «Краєвої Шкільної Ради». На всіх 

посадах С. Смаль-Стоцький  опікувався українською освітою та культурою
2
. 

З початком Першої світової війни С. Смаль-Стоцький долучився до 

просвітницької роботи Союзу Визволення України в таборі військовополонених 

українців російської армії міста Фрайштадт. Зусилля СВУ були спрямовані на  

формування національної свідомості полонених, поширення серед них 

національно-визвольних ідей, готовності боротися за інтереси власного народу. 

Очікуваними результатами було формування боєздатних військових частин з 

числа українських полонених для відстоювання української держави. Просвітня 

робота, організована С. Смаль-Стоцьким у таборах для полонених, була наповнена 

глибоким патріотичним змістом й побудована на непересічних педагогічних 

здібностях, професійній компетентності професора. Головним завданням було 

формування свідомих українців, здатних активно змінювати власну долю та 

сприяти вирішенню ряду питань суспільно-політичного характеру. У таборі 

активно проводилась організація навчальних занять, самостійна робота в 

бібліотеці, наради, присвячені суспільно-політичним подіям, організація 

громадських заходів, підготовка звернень до владних структур тощо
3
. 

Важким морально-психологічним ударом для С. Смаль-Стоцького стали 

невдачі українців у визвольних змаганнях за власну державу, але вони не зламали 

вченого і громадського діяча. «Ми війну програли, − зазначав він, − і так завсіди 
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буде, доки ми не будем всі зорієнтовані на власні і тілько на власні народні сили. 

Доки ідейність, характерність і залізна всенародна дисципліна не ляжуть в основу 

народного виховання»
1
.  

На початку 1920-х р., здебільшого через політичні мотиви, значна кількість 

українців емігрувала до Чехословаччини, де лояльно ставилися до новоприбулих. 

Як посол ЗУНР у Чехословаччині (Прага, грудень 1918 – вересень 1921 рр.), С. 

Смаль-Стоцький за підтримки місцевої влади активно почав працювати на 

забезпечення духовних, наукових та освітніх потреб українців. Завдяки його 

зусиллям відкривалися наукові та освітні установи, засновувалися культурні 

товариства, в яких він не останню роль відіграв академік. У Празі професор став 

фундатором та очолював «Союз українських журналістів і письменників на 

чужині» (1932 р.), очолював кафедру українознавства у Високій торгівельній 

школі (1922 − 1924 рр.)
2
; викладав в Українському Вільному Університеті 

(1921 − 1937 рр.), де обирався деканом (1921 − 1922 рр.) та продеканом 

(1923 − 1924 рр.) філософського факультету, а 1925 р. – ректором вузу, однак 

відмовився від посади з особистих причин
3
. Варто зазначити, що роки 

перебування С. Смаль-Стоцького у Празі та викладання в Українському Вільному 

Університеті були найбільш плідними у громадсько-політичній діяльності. Така 

детальна характеристика життєвого і творчого шляху вченого і громадського діяча 

ще раз засвідчує, який потужний інтелектуальний потенціал української еліти був 

залучений для утвердження ідеї української державності в середовищі української 
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еміграції, до створення Товариства МВБУ. 

Ось чому очоливши Товариство «Музей Визвольної Боротьби України» 

(1935 р.), С. Смаль-Стоцький, як і інші його провідники, активно пропагував 

важливість історичної пам’яті, роль музейної справи у національно-патріотичному 

вихованні молоді, зберігав та примножував колекцію Музею, збирав кошти на 

побудову окремого приміщення для унікальної експозиції пам’яток і в такий 

спосіб особисто сприяв  боротьбі українського народу за відновлення власної 

державності. 

Реалізації задуму розвивати Музей визвольної боротьби України як 

науково-архівної та бібліотечної установи, яка б не стояла осторонь 

суспільно-політичного життя, значною мірою сприяв заступник голови 

Управи  Товариства МВБУ Олександр Лотоцький – відомий вчений, член 

НТШ, дослідник українських джерел церковного права, борець за 

автокефалію українського православ’я, видавець, письменник, учасник 

українського національно-визвольного і революційного руху,  громадський і 

політичний діяч
1
. Він мав досвід державотворчої роботи у складі Української 

Центральної Ради, Генерального секретаріату УНР, в урядах гетьмана П. 

Скоропадського і  Директорії УНР, очолював дипломатичну місію УНР в 

Константинополі. Опинившись на еміграції, О. Лотоцький став професором 

УВУ, співробітничав з Українським історично-філологічним товариством, з 

Бібліотекою С. Петлюри, доклав багато зусиль для налагодження роботи 

Музею визвольної боротьби, з яким не поривав зв’язків, ставши директором  

Українського наукового інституту у Варшаві, заступником голови уряду УНР 

в екзилі. 

У контексті дослідження ідеї української державності в діяльності 
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Товариства МВБУ осібне місце посідає постать визначного історика, політика і 

громадського діяча Дмитра Дорошенка як одного з фундаторів державницького 

напряму в українській історіографії. Він стояв біля витоків Товариства, активно 

впливав на його ідейні засади, брав особисту участь у формуванні архівних фондів 

Музею. Вчений передав до книгозбірні Музею всі примірники «Записок 

Наукового товариства ім. Т.Шевченка у Львові та «Літературно-наукового 

вісника», деякі примірники давніх українських часописів «Зоря Галицька», 

«Хлібороб», а також твори Т. Шевченка, М. Драгоманова, Я. Рудченка, Ю. 

Федьковича та ін. Грунтовні праці Д. Дорошенка з історії України, Української 

революції справляли потужний вплив на визначення ключових напрямів наукової і 

просвітницької діяльності Товариства, широко використовувались у його науково-

дослідній та просвітницькій роботі. У лютому 1943 р. на загальних зборах 

Товариства Д. Дорошенко був обраний його головою, але у зв’язку з погіршенням 

здоров’я наприкінці 1944 р. склав повноваження.   

Якщо розглядати Товариство МВБУ в Празі як багатовекторну фундацію,  

яка поєднувала різні напрями діяльності, в тому числі військово-історичну і 

патріотично-виховну, то доцільно торкнутися й такої знакової постаті як Михайло 

Омелянович-Павленко – військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР, 

головнокомандувач Української Галицької Армії, організатор Першого Зимового 

походу Армії УНР.  Деякі автори  навіть  схильні вважати, що він «заснував і 

очолив Музей визвольної боротьби України»
1
. Тим не менше, заслуга М. 

Омеляновича-Павленка справді дуже велика, особливо у збиранні документів і  

матеріалів військового характеру, в організації військового відділу, в проведенні  

військово-патріотичних заходів. Він займався викладацькою роботою, очолював   

Союз  українських ветеранських організацій, а в 1930-х – 1940-х рр. 

співробітничав з Українською військовою організацією та Організацією 
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українських націоналістів. В 1947 – 1948 рр. М. Омелянович-Павленко був 

військовим міністром Державного центру УНР на еміграції. Його перу належить 

низка праць з військової тематики та  спомини
1
.  

Наведені відомості про фундаторів і провідних діячів Товариства «Музей 

визвольної боротьби України» засвідчують їх інтелектуальне і моральне 

обличчя, високий рівень професіоналізму, компетентності та національно-

державницької свідомості, що само по собі  закладало фундамент змістовної 

наукової та ідейно-спрямованої суспільно-політичної діяльності, в якій вони 

брали активну участь. У її епіцентрі перебували ключові питання історії 

українського народу, його національно-державницької ідеї, досвіду і уроків 

українського державотворення. Товариство і Музей застосовували 

різноманітні форми і методи масової, групової та індивідуальної суспільно-

політичної діяльності, включаючи лекції, бесіди, конференції, тематичні 

виставки, виступи в пресі. Велике значення надавалось проведенню заходів і 

пропагандистської роботи з нагоди святкування ювілейних дат української 

історії, її видатних постатей.  

Суспільно-політична діяльність Товариства мала елементи 

контрпропагандистського змісту, спрямовані на розвінчування радянської 

пропаганди, викриття антиукраїнської політики сталінського режиму, її 

репресивного характеру. Завдяки цьому українська спільнота в еміграції 

довідувалась правду про селянський повстанський рух, процес над «Спілкою 

визволення України», згортання політики коренізації, міліарний характер 

індустріалізації, насильницьку колективізацію, масові депортації та 

голодомор, про «розстріляне відродження» тощо.  

Варто також зазначити, що суспільно-політична діяльність Товариства 

«Музей визвольної боротьби України» не обмежувалася лише територією 
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Чехословаччини. Його члени, відвідуючи інші країни, зокрема Австрію, 

Німеччину, Польщу, зустрічалися з представниками української діаспори і 

доводили до них інформацію про роботу Музею, спрямовану на пропаганду 

ідеї української державності. 

Отже, заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України» в 

Празі стало однією з найвизначніших подій в історії української еміграції 

міжвоєнних років. Згасання національно-визвольної боротьби 1917-1921-х 

рр., окупація українських земель, насадження тоталітарного режиму 

більшовиків  зумовили велику частину українського політикуму та творчої 

інтелігенції з метою уникнути репресій емігрувати за межі території України. 

Основне ядро еміграції склали представники політичного проводу 

Української Центральної Ради, Української Держави гетьмана П. 

Скоропадського, Директорії УНР, Уряду ЗУНР, громадсько-політичні, 

військові, культурні діячі та науковці. Завдяки їм на початку 1920-х рр. за 

кордон  була вивезена документація урядових установ Директорії УНР та 

ЗУНР, документи українських військових частин та з’єднань, особові справи 

та приватні матеріали українських емігрантів, а також зібрані ними колекції 

інших історичних пам’яток. Все це й продиктувало необхідність та 

доцільність створити установу, яка б взяла на себе зберігання та дослідження 

документів з історії національно-визвольної боротьби України. Початки 

створення осередку із збереження пам’яток українського державотворення 

були закладені на території Польщі (ГВІМА, УНМА). Але через небезпеку їх 

втрати, а також ідеологічні розбіжності в середовищі його організаторів не 

вдалося заснувати єдиний центр збереження і дослідження документальних 

пам’яток з історії національно-визвольної боротьби. Оскільки Прага стала 

основним осередком локалізації  українства за кордоном, тут склались всі 

підстави для створення Музею визвольної боротьби України. Українська 

політична еміграція поставила головним завданням створити таку установу, 

яка б взяла на себе організаційні, ідейні та наукові функції, пов’язані із 

концентрацією, збереженням та вивченням документів  визвольної боротьби і 
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українського державотворення, вивезених за межі України. Головну роль у 

цьому відіграло Товариство МВБУ, перетворившись на найбільш 

авторитетний за кордоном науковий, архівний і громадсько-культурний  

центр збереження і дослідження документальних ресурсів з історії 

українського державотворення. Його ідейними засадами стала орієнтація на 

відновлення державності  українського народу. 
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РОЗДІЛ 3 

ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В НАУКОВО-

ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА МВБУ 

 

3.1. Комплектування архівних колекцій та наукова діяльність 

Музею визвольної боротьби України щодо дослідження історії 

української державності 

 

З перших днів заснування Товариство «Музей визвольної боротьби 

України» розпочало активну діяльність щодо організації і створення архіву 

Музею, в якому б зберігалися документи та інші пам’ятки національно-

визвольної боротьби українського народу. У такий спосіб закладався 

фундамент збереження, дослідження і утвердження ідеї української 

державності. Сам задум заснування Музею визвольної боротьби України 

об’єднав навколо себе велике коло його прихильників,  які усвідомлювали 

значення такої роботи для збереження і відстоювання державницької ідеї в 

еміграції, її поширення на терени окупованої України. Музей мав відігравати 

ключову роль у формуванні національно-державницької свідомості і 

згуртуванні молодого покоління патріотів навколо національних ідеалів, 

ставлячи на перше місце боротьбу всіма методами і засобами за відновлення 

самостійної і соборної України з урахуванням  досвіду революційної доби. 

Як зазначалося у попередньому розділі, біля витоків Товариства стояли 

визначні громадські діячі, науковці, які мали широкий кругозір, глибокі 

знання і великий суспільний авторитет, що сприяло опрацюванню такої 

концепції і моделі Музею, яка б найповніше відповідала завданням 

утвердження ідеї української державності в умовах еміграції. Вона дозволяла 

перетворити його в чільний осередок збереження історичної пам’яті, 

науково-дослідної роботи, формування національної свідомості,  пропаганди 

і поширення ідеї української державності.  
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У травні 1925 р. І. Горбачевський обговорив комплекс питань щодо 

заснування МВБУ з тодішнім міністром культури Чехословаччини М. Гірсою 

та міністром-радником З. Завазалом, які дали згоду і висловили підтримку в 

його створенні
1
. Отже, хоч задум створити Музей визвольної боротьби 

України появився в 1922 –1923 рр.,  офіційно він постав у травні 1925 р. Його 

першим директором було обрано професора Дмитра Антоновича – відомого 

вченого в галузі держави і права, активного громадсько-політичного діяча. 

Він був глибоко переконаний в тому, що Україна неминуче здобуде 

незалежність, стане суверенною державою і всі матеріали, які буде зібрано в 

Музеї, згодом вдасться повернути на її територію. Як свідчать джерела, 

наукова та організаційна діяльність Д. Антоновича в Музеї стала справою 

його життя, він був його незмінним  керівником упродовж двадцяти років. 

С. Наріжний, будучи свідком та учасником заснування і діяльності Музею, 

відзначав, що  Д. Антонович став головним фундатором, організатором і 

творчим керівником МВБУ
2
.  

1 липня 1925 року Міністерство закордонних справ Чехословацької 

Республіки виділило для Музею окреме приміщення в палаці 

Волькенштейна, яке стало першим місцем розташування його архівних 

фондів і книгозбірні. Про хід збирання документів та експонатів, оформлення 

експозиції Музею І. Горбачевський регулярно інформував членів управи і 

                                                           
1
 Шваб А., Федорук Р. Діяльність української політичної еміграції в 

Чехословаччині з створення Музею визвольної боротьби України / А. Шваб, 

Р. Федорук // Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення. 

Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. – К. : Український 

інститут національної пам’яті, 2013. – С. 567. 

2
 Наріжний С. Професор Д. В. Антонович / С. Наріжний // Музей визвольної 

боротьби України : до 80-ї річниці заснування : збірник матеріалів 

конференції (Прага, 12-14 жовтня 2005 р.) / С. Наріжний. – Прага : Б. в., 2006. 

– С. 281. 
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активістів. Вже з перших днів діяльності Музею його керівництво розробило 

попередні правила комплектування архівних справ і формування колекцій 

матеріальних пам’яток. Управа Товариства наголошувала на тому, що 

потрібно збирати всі різновиди документів і  пам’яток, які мають історичну і 

культурну цінність, пов’язані  з історією визвольної боротьби українського 

народу, його державності. Фундатори розуміли, що справжню історичну 

цінність матеріалів можна буде збагнути лише через певний період, а на 

цьому етапі важливо було нічого не втратити. Таким чином, Музей 

визвольної боротьби України з перших днів свого існування ставив 

пріоритетним завданням збирання документів і матеріалів, включаючи й 

особисті речі, що стосувались історії національно-визвольної боротьби і 

державотворення. Особливого значення надавалось свідченням, які 

відображали політичну, економічну, культурну, військову і дипломатичну 

діяльність урядів УНР, Української Держави і ЗУНР. Зокрема, у «Зверненні 

до українського громадянства» Товариство закликало: «… Наш музей 

повинен зібрати в собі усе те, що обіймає всі періоди визвольної боротьби: 

підготовчі її фази і форми, починаючи з доби перед світовою і національною 

війною та революцією, життя під час їх та після них на рідній землі, на 

еміграції, в полоні, в таборах, політичну діяльність, пропаганду та 

організацію, діяльність урядових установ в краю та за кордоном; 

дипломатію; збройну боротьбу в усіх її фазах та формах – організацію 

армії…»
1
.  

У інших зверненнях і закликах до українського громадянства керівники 

МВБУ зазначали, що Музей з вдячністю прийматиме на зберігання «різні 

музейні та архівні матеріали, що стосуються української визвольної боротьби 

й національного відродження взагалі», а саме періодику (газети, журнали 

українською мовою, а також іноземними мовами з українікою), книжки (цілі 

бібліотечні зібрання установ, організацій чи окремих осіб, а також окремі 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. – Арк. 1. 
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книжки, передусім – авторські примірники видань), фотографії (як альбоми, 

так і окремі примірники; по можливості з описом), документи, пам’ятки, 

рукописи мемуарів, наукових та художніх праць, твори мистецтва. Що 

стосується документів, то особливий наголос робився на тому, що МВБУ 

забезпечить зберігання архівних збірок «установ, і окремих власників, а 

також окремі документи: діловодство, листування, статути, протоколи, 

відозви, оповістки, програми, грамоти. Умови і т. д., і т. п. Повинністю 

кожної української організації на чужині (політичної, громадської, 

академічної, сокольської, січової і т. д.) є передати свій архів до Музею 

ВБУ»
1
. 

Опубліковані звернення знаходили жвавий відгук у середовищі 

українського громадянства, свідченням чого стало те, що у відповідь досить 

активно почали надходити документи та матеріали від різних установ, 

організацій та окремих громадян. Першими надіслали унікальні  

документальні свідчення, книги, фотографії Український вільний університет 

у Празі, Центральний союз українського студентства, Студія пластичного 

мистецтва у Празі, представництво ЗУНР у Празі, Українське історико-

філологічне товариство у Празі
2
. Слід зазначити, що матеріали надходили не 

тільки від організацій, але й від окремих осіб. Зокрема, Д. Антонович, В. 

Біднов, І. Горбачевський, Д. Дорошенко, В. Липинський, О. Лотоцький, В. 

Сімович, А. Яковлів, М. Омельянович-Павленко особисто передали 

дипломатичні документи; літературно-наукові, політичні видання; матеріали 

з таборів військовополонених українців з німецького Яблонного, Ліберця та 

Йозефова, Стрілецької ради Українських Січових Стрільців у Празі. Слід 

зазначити, що більшість  цих матеріалів досить повно відображали відомості 

про національно-визвольну боротьбу і революційні події, діяльність 

політичних партій і владних структур, відносини між Україною й іншими 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1935 (жовтень). – Ч. 9. – Арк. 13. 

2
 Вісти МВБУ. – Прага, 1930 (червень). – Ч. 3. – Арк. 7 зв. 
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державами. Тобто, це були, а ті, що збереглися, й нині залишаються цінними 

джерельними свідченнями для вивчення історії української державності, її 

ідейних засад.       

Як повідомляли «Вісти МВБУ», діяльність Музею вже за перше півріччя 

набула такого розмаху, що зібрані матеріали не було де розмістити. Управа 

Товариства в листопаді 1925 р. інформувала, що за чотири місяці існування 

Музею не було жодного дня, щоб на його адресу не надходили нові 

матеріали. Часом їх привозили підводами або візками, а найчастіше – 

приносили різні люди особисто у вигляді невеличких пачок або окремих 

речей, намагаючись у такий спосіб підтримати діяльність Музею визвольної 

боротьби України і збагатити його колекції
1
. Завдяки такій активності за 

короткий час були зібрані, а відтак сформовані архівні фонди і колекції 

різних матеріалів, отриманих від багатьох формацій української еміграції, її 

спілок, товариств, організацій, окремих осіб і т. д. Матеріали надходили не 

тільки з теренів Чехословаччини, але й з Австрії, Польщі, Югославії, Франції, 

Італії, Америки, Аргентини та ін.
2
 

Особливістю Товариства МВБУ було те, що його діяльність базувалась 

на добровільній і безкоштовній основі, на доброчинстві його членів і 

співробітників, на грошових внесках і пожертвах від українського 

громадянства. Більшість українських емігрантів вважали за честь подарувати 

Музею визвольної боротьби України якийсь документ чи експонат. Багато 

хто, підтримуючи діяльність Товариства МВБУ, намагався по можливості 

надавати або надсилати кошти в поряду доброчинності. 

Фундатори Музею були зацікавлені не тільки в одержанні широкого 

кола пам’яток – офіційного та приватного походження, речових і писемних 

свідчень, але і в тому, щоб забезпечити їх надійну збереженість, поставити 

всю роботу на наукову основу, розгорнути дослідницьку діяльність. Ось 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (грудень). – Ч. 2. – Арк. 3.  

2
 Там само.  



93 
 

   

чому, з  перших днів забезпечувався науковий підхід до комплектування 

фондів і колекцій, разом із документами і матеріалами благодійники 

подавали записки про авторство, походження, час, місце їх створення, а 

також відомості про організації та осіб, від яких вони надходили. Ця 

інформація заносилась згодом до інвентарних книг
1
. 

Працівники Музею працювали й над виробленням методологічних засад 

подальшого використання документів у наукових дослідженнях, ставлячись 

до зібраних матеріалів як до скарбів історичної пам’яті українського народу, 

розуміючи їх цінність, необхідність збереження для відтворення політичних і 

культурних процесів доби визвольної боротьби та періоду еміграції.  

Важливо зазначити, що діяльність Музею регламентувалася  

розробленими Д. Антоновичем «Правилами прийняття та переховування 

МВБУ документів та інших матеріалів», які були оприлюднені в одному із 

випусків «Вістей»
2
. У них чітко визначався порядок передачі документів на 

постійне та депозитне збереження, система обліку, умови їх зберігання та 

використання. Згідно з цими правилами, власник міг передати документи та 

інші предмети без жодних умов чи розпоряджень, на певних умовах та з 

певними застереженнями (зокрема, заборонити використовувати та 

публікувати документи); на умовах депозитного зберігання. У ході передачі 

документів складався акт, який підписували представники дирекції МВБУ та 

фондоутворювач. У цьому документі фіксувалися всі умови подальшого 

зберігання матеріалів, а дирекція брала на себе зобов’язання їх повного 

дотримання, збереження таємності та ін. У правилах зазначалось, що 

«предмети, які мають характер секретний чи строго персональний та які 

                                                           
1
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х -1940-х 

рр. (створення, функціонування, доля архівних колекцій) : дис. ... д-ра. іст. 

наук. – К., 2008. – С. 169. 

2
 Шаповал А. Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра 

Антоновича : дис. ... канд. іст. наук. – К., 2010. – С. 181. 
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передані в депозит музею без права користування та оголошення їх змісту на 

протязі певного реченця, зберігаються в музеї в окремих пакетах чи пачках за 

печатками музею і депозитора, при чому Управа музею гарантує додержання 

тайни цих документів та інших умов їх зберігання»
1
.  

Керівництво Музею на сторінках «Вістей» регулярно оприлюднювало 

інформацію про нові надходження, характер матеріалів, їх кількість, яка 

супроводжувалась оголошенням списку осіб та організацій, котрі передавали 

документи. Зокрема, у довідці про заснування та діяльність Музею 

зазначалось, що створений на початку з ініціативи військових кіл, що тоді 

стояли перед конечністю ліквідації таборових установ, Музей скоро 

згуртував до співпраці людей, яких пов’язувала культурна та наукова робота. 

Музей отримав підтримку з боку української еміграції в Європі та США і 

зарекомендував себе як установа з унікальною  збіркою колекцій музейних та 

архівних матеріалів, уцілілою частиною яких і нині користуються історики 

для належного висвітлення подій, пов’язаних з історією революційних подій 

і визвольної боротьби українського народу, її державницькими 

спрямуванням
2
. Музей поступово перетворювався в науковий осередок 

збереження важливих історичних свідчень, їх вивчення з метою   

дослідження історії визвольної боротьби, української державності, 

національно-державницької ідеї як основи відновлення незалежності 

України.  

Для того, щоб активізувати роботу зі збирання матеріалів на місцях, 

Управа Товариства обрала спеціальних представників: проф. М. Левицького 

– у Подєбрадах, проф. І. Мірчука – у Відні
3
. Головним завданням референтів 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (грудень). – Ч. 2. – Арк. 2. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 2, арк. 19–19 зв.; ф. 4026, оп. 2, спр. 1, 

акр. 4. 

3
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 9, арк. 3. 
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було пропагування діяльності Товариства МВБУ як головного осередку 

збереження і дослідження ідеї української державності в Празі.  

З грудня 1925 р. в роботі Музею виникли певні труднощі: по-перше, не 

вистачало приміщень для зберігання матеріалів; по-друге, Міністерство 

Закордонних справ Чехословаччини вимагало звільнити помешкання. За 

таких умов упродовж кількох років колекція Музею зберігалася в різних 

установах та приватних помешканнях, що майже повністю паралізувало  

публічну роботу Товариства
1
. На якийсь час майже припинилося 

комплектування його колекцій. До Музею продовжували надходити 

документи як від окремих осіб, так і від організацій і товариств, що 

проводили свою діяльність в еміграції. Наприклад, на зберігання в Музеї 

поступили документи Української військово-санітарної місії у Римі, 

документи ревізійної комісії у Римі, місії Червоного Хреста у Білгороді, звіти 

дипломатичних місій УНР в Угорщині, Данії та Англії, фотографії та 

біографії їх членів, звіт консульства в Мюнхені, які в 1925 р. передав Д. 

Дорошенко
2
. А. Яковлів передав до Музею на умовах депозиту документи 

Дипломатичної місії УНР у Бельгії та Голландії, яку він очолював у 1919 р.
3
 

С. Смаль-Стоцький поповнив збірки музею архівом Допомогового комітету 

при Дипломатичній місії ЗУНР у Празі
4
. 

Комплектування військового відділу МВБУ відбувалося за рахунок 

надходження архівів полонених вояків-українців часів Першої світової війни 

у Німеччині та Австро-Угорщині (Раштат, Вецляр, Зальцведель, Фрайштадт), 

                                                           
1
 Шаповал А. Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра 

Антоновича : дис.. к. іст. наук. – К., 2010. – С. 182. 

2
 ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 458, арк. 34. 

3
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-

х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : дис. … д-

ра. іст. наук. – К., 2008. – С. 172. 

4
 Там само. 



96 
 

   

а також інтернованих вояків УГА на теренах Чехо-Словаччини (Йозефів, 

Німецьке Яблонне та ін.). У одному із випусків «Вістей МВБУ» появилось 

повідомлення про передачу цих документів до Музею, власником яких  було 

НТШ у Львові,  давши згоду на їх перевезення з Йозефова та Праги
1
. Того ж 

року до МВБУ було передано архіви Головної команди частин УГА в ЧСР і 

таборів у Німецькім Яблоннім, Ліберцях та Йозефові
2
.  

Надходження документів у 1930 р. до військового відділу відбувалося 

здебільшого з Відня і Берліна. Це були архіви Союзу визволення України та 

табору полонених вояків-українців у Фрайштаті, крім того разом з цими 

документами надійшла ще й частина архівів табірних громад, документи та 

видання окремих політичних партій, часописи, бюлетені, відозви, 

інформативні огляди. Вони склали величезний документальний комплекс, 

який, за свідченнями співробітників МВБУ, міг сам по собі утворити 

чималий архів «із сотнями тисяч архівних номерів»
3
.  

Організацію перевезення зазначених матеріалів з Відня до Праги та 

пов’язані з цим фінансові витрати взяв на себе Український академічний 

комітет у Празі, який, як відзначалось в одному зі звітів про діяльність 

музею, «в цій справі велику послугу зробив Музею,… що поважною сумою 

грошей набув для нього цінні архівні збірки»
4
.  

Активну роботу по збору документів періоду Першої світової війни (з 

таборів Раштат, Зальцведель, Вецляр) проводили З. Кузеля, І. Мірчук, В. 

Левицький та В. Сімович. Упродовж 1930-х рр. вони проводили між собою 

консультації з питань організації їх перевезення з Німеччини до 

Чехословаччини та передачі на зберігання до МВБУ. Встановлено, що ще 1 

липня 1925 р. Стрілецька рада Українських січових стрільців (УСС) 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925. – Ч. 1 (липень). – Арк. 4.  

2
 Там само. 

3
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 1, арк. 2. 

4
 Там само.  
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прийняла рішення про передачу до МВБУ архіву УСС, який створився в 

Празі, частина архіву УСС була перевезена з Відня до Праги
1
. 

Надходження документів до третього відділу МВБУ відбувалось від 

різних українських установ, товариств та організацій в еміграції. Найбільше 

документів передав Український вільний університет. Водночас до МВБУ 

надходили окремі матеріали й від Української господарської академії в 

Подєбрадах та Українського високого педагогічного інституту ім. 

Драгоманова в Празі, проте переважно це була друкована продукція. 

Відсутність документальних надходжень від цих навчальних закладів можна 

пояснити тим, що вони постали за сприяння Українського громадського 

комітету в ЧСР і тому передавали свої архіви до УНМА, а згодом – до 

Українського історичного кабінету (УІК)
2
. 

У 1935 р. передав на зберігання архівні матеріали Українського 

військово-історичного товариства у Празі генерал В. Петрів
3
. У 1937 р. до 

МВБУ В. Прохода передав на депозитне зберігання матеріали Союзу 

організацій бувших вояків Армії УНР та Українського аграрного товариства. 

Колекції  МВБУ також активно комплектувались за рахунок надходжень 

від українських творчих і мистецьких об’єднань, які перебували в еміграції. 

Український академічний хор у Празі, Союз українських журналістів і 

письменників, Допомоговий комітет українським культурним силам за 

кордоном, Студія пластичного мистецтва в Празі передали велику кількість 

матеріалів, у тому числі свої статути, протоколи засідань, звіти, членські 

білети, каталоги виставок, рукописи праць, фотографії.     

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. – Арк. 4. 

2
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-

х рр. (створення, функціонування доля документальних колекцій) : дис. ... д-

ра. іст. наук. – К., 2008. – С. 175. 

3
 Вісти МВБУ. – Прага, 1935 (квітень). – Ч. 8. – Арк. 14. 
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У четвертому відділі МВБУ було зібрано велику збірку українських 

часописів, які виходили в Україні, а також у країнах Європи, Америки, Азії 

та Африки
1
. Крім того, в його структурі утворилися ще такі підвідділи, як 

бібліотечні колекції, підвідділ історії українського театру за кордоном, 

підвідділ творів та інші. Окремий підвідділ являв собою архів-музей 

Української республіканської капели, який постійно поповнювався новими 

експонатами, що надсилав з Америки О. Кошиць
2
. Примітно, що в 1936 р. 

управа Товариства МВБУ з нагоди 75-річчя смерті Т. Шевченка ухвалила 

заснувати окремий відділ Кобзаря
3
.  

Серед підвідділів Музею великий інтерес представляли так звані 

«іменні» бібліотеки, які створювались з документів і книгозбірень окремих 

товариств, установ, приватних осіб. Як повідомляла управа МВБУ, 

«бібліотеки окремих товариств, установ чи приватних осіб не змішуються, а 

зберігають свою цілість і остаються в Музеї як пам’ятник інтелектуальної 

праці тих, хто бібліотеку складав»
4
.  

Помітною подією стало надання 21 квітня 1934 р. бібліотеці МВБУ  

імені І. Горбачевського, чим було вшановано заслуги визначного вченого та 

громадського діяча з нагоди його 80-літнього ювілею
5
. Одним з найбільших 

книжкових зібрань була бібліотека С. Смаль-Стоцького, яку вчений 

подарував Музеєві у жовтні 1936 р.
6
 

Аналізуючи формування фондів Музею і його діяльність щодо 

збереження ідеї української державності, необхідно підкреслити, що все це 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1936 (жовтень). – Ч. 12–13. – Арк. 13. 

2
 Вісти МВБУ. – Прага, 1936 (лютий). – Ч. 11. – Арк. 2. 

3
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби  України та доля його фондів. – К., 

2005. – С. 23. 

4
 Вісти МВБУ. – Прага, 1934 (січень). – Ч. 4. – Арк. 7. 

5
 Вісти МВБУ. – Прага, 1935 (червень). – Ч. 8. – Арк. 9. 

6
 Вісти МВБУ. – Прага, 1936 (жовтень). – Ч. 12–13. – Арк. 14–15. 
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забезпечувалось активною і різноманітною організаційною роботою, 

спрямованою на матеріальне і  фінансове забезпеченням проектів, а також 

доброчинництвом та меценатством. У цьому контексті заслуговує уваги 

діяльність відомого громадсько-політичного діяча, учасника визвольної 

боротьби 1917 – 1920 рр. Каленика Лисюка, який  емігрував до США, а  в 

1929 р прибув до  Праги і долучився до роботи Товариства МВБУ. Його 

справжнє ім’я і прізвище – Василь Лепикаш (1889 – 1980). З 1923 р. він 

перебував в еміграції у США, де розгорнув успішну підприємницьку 

діяльність, що у свою чергу дало йому можливість фінансово допомагати 

організаторам патріотичних проектів українських емігрантів, спрямованих на 

підтримку національної ідентичності в умовах перебування на чужині. 10 

липня 1929 р. відбулося засідання управи Товариства МВБУ, на якому був 

присутній і К. Лисюк. Він пообіцяв жертвувати по 250 дол. щорічно на 

утримання помешкання для Музею, а  згодом  збільшив суму своєї допомоги 

до 300 дол. Загалом слід відзначити, що всі видатки на утримання МВБУ на 

той час становили 300-350 дол. на рік. Таким чином, К. Лисюк своїм 

добровільними внесками покривав близько 85 % видатків бюджету МВБУ. 

Він був і серед тих, хто допоміг придбати нове приміщення для Музею 

визвольної боротьби України.  

Слід зазначити, що К. Лисюк порушив і інше, не менш важливе питання 

щодо видання матеріалів та документів, які знаходились у Музеї,  хоча б раз 

на рік у форматі окремих книг або тематичних збірників. У одному із 

випуску Вістей зазначалось «… К. Лисюк підняв справу видання матеріалів, 

що знаходились в Музею і приобіцяв знову матеріальну підтримку, щоб 

розпочати видання, бодай раз на рік книжок з матеріалами, що знаходяться в 

Музею і працями та розвідками, опертими на музейних матеріалах»
1
. Однак 

реалізувати цей задум завадила фінансова та промислова криза, яка охопила 

у той час американську і світову економіку. 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1930 (червень). – Ч. 3. – Арк. 7 зв. 
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У червні 1930 р. після чотирирічної перерви вийшов черговий номер 

«Вістей МВБУ», в якому відзначалось, що «новою ерою в життю і діяльності 

Музею стало прибуття до Праги із Нью-Йорку у 1929 р. українського 

громадянина і патріота Каленика Лисюка»
1
. Зокрема, у 1930 р. за ініціативи 

К. Лисюка було засновано відділ Товариства Музей визвольної боротьби 

України в Нью-Йорку. Його завданням було збирання в США матеріалів і 

пожертв для празького Музею. У зверненні до української громади США 

говорилося: «Управа звертається до всіх українців Америки з гарячим 

покликом підтримувати Музей Визвольної Боротьби України, щоб спільними 

силами воздвигнути пам’ятник, гідний героїчної боротьби українського 

народу за свою незалежність і дати можливість прийдешнім поколінням 

знати, що робилося, які були помилки. Бо на підставі музейних колекцій та 

архівів прийдешні діячі не тільки зможуть досліджувати історію української 

боротьби за незалежність, але і витягати науку для продовження боротьби до 

побідного кінця»
2
. Так, розпочалося пропагування діяльності Товариства 

МВБУ серед української еміграції в Америці.    

Товариство МВБУ уже з жовтня 1930 р. відновило роботу щодо 

подальшого комплектування матеріалів і документів Музею. Паралельно 

активізувалась науково-просвітницька діяльність Товариства МВБУ. 

Зокрема, розгорнулось дослідження історії української державності, 

збільшилась кількість відвідувачів Музею. На виставки приходили як місцеві 

українці, чехи, так і відвідувачі з інших країн, як поодинокі екскурсанти, так і 

великі групи
3
.  

Реалізуючи і пропагуючи ідею створення у Празі великого закордонного 

осередку збереження ідеї української державності, керівництво Товариства 

«Музей визвольної боротьби України» виступило з ініціативою спорудження 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1930 (червень). – Ч. 3. – Арк. 7. 

2
 Там само. – Арк. 2. 

3
 Вісти МВБУ. – Прага, 1934 (січень). – Ч. 4. – Арк. 7. 
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Українського дому, в якому планувалось розмістити всі матеріали та 

експонати. Так, 27 жовтня 1932 р. загальні збори Товариства ухвалили 

звернутися до української громадськості з відозвою про пожертви на 

Український дім у Празі. Зокрема, у звернені наголошувалось: «… На стіні 

Музею висить поштампований в боях український військовий прапор. «Душу 

й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що…». Перед пам’яттю тих, 

що вже віддали Україні найбільшу жертву – життя своє, і перед лицем тисяч і 

тисяч тих, що готові й тепер віддати його. Наша жертва запевне не здасться 

такою тяжкою!.. Музей збереже Україні імена всіх жертводавців, як 

дорогоцінну пам’ятку нашої національної єдности в скрутну хвилину на 

чужині… Хай повстане якнайскоріше, як здобуток одностайного пориву всіх 

нас, – всього, що є тепер живого й свідомого в українстві. Відкриття 

Українського Дому в Празі буде великим, загальнонаціональним святом, 

буде тріумфом української національної праці. Нашої національної єдності, 

свідомості, жертвености, буде великим здобутком українства взагалі, зокрема 

в очах чужинців – наших приятелів, та одночасно буде великим ударом для 

наших ворогів, що все хочуть бачити нас роз’єднаними та безсилими»
1
. Це 

звернення до українського громадянства засвідчувало готовність українців 

продовжити боротьбу за незалежність України. Діяльність Товариства і 

надалі об’єднувала навколо себе велику кількість однодумців і борців за 

відновлення української державності.  

По мірі наростання кризових явищ у країнах локалізації української 

еміграції, особливо з середини 1930-х рр., стала помітно зменшуватись 

кількість надходжень документів від української еміграції, але збір коштів на 

зведення Українського Дому продовжувався. У квітні 1935 р. відбулися 

загальні збори, на яких новим головою Товариства обрали С. Смаль-

Стоцького
2
. Найбільш активними організаторами роботи МВБУ в цей час 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 2, арк. 23 зв. 

2
 Вісти МВБУ. – Прага, 1935. – Ч. 9 (Жовтень). – Арк. 6–8. 
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були В. Біднов, М. Коновалець, К. Чехович, С. Сірополко. Чималий внесок у 

збирання коштів для Музею зробив Є. Вировий, який під час свого 

перебування в США влітку 1936 р. відвідав цілу низку українських 

громадських, культурних та релігійних осередків і поповнив фонди Музею 

новими грошовими надходженнями
1
. Д. Антонович у ході свого відрядження 

до Варшави та Львова провів переговори із представниками української 

громадськості, які сприяли поповненню фондів МВБУ грошима та 

матеріалами
2
. 

Керівництво Товариства наголошувало на тому, що «Свідомість 

відповідальності за долю зібраних багатств Музею, особливо в зв’язку з 

теперішньою загальною структурою, що найбільше загрожує еміграції, 

вимагає від усіх нас спільними зусиллями невідкладно подбати про власну 

хату для Музею. Бо-ж зібрані скарби – це скарби України, її історії, її слави, 

це майно нації й легковажити ним, лишаючи й далі так без забезпеченого 

притулку на чужині, не можна»
3
. Однак, спорудження нового приміщення 

Українського Дому могло тривати досить довго, а справа зберігання фондів 

Музею була невідкладною. У 1937 р. Товариство вирішило не будувати, а 

купити готовий будинок
4
.  

У травні 1937 р. у «Вістях» було опубліковано передмову «Наш Музей 

мусить мати свою хату», в якій наголошувалося, що Управа Товариства 

сподівається в 20-ту річницю проголошення самостійності України повстане 

в Празі Український Дім МВБУ, в якому буде збережено документи і 

матеріали визвольної боротьби для майбутніх поколінь
5
. Пізніше Управа 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1936 (жовтень). – Ч. 12–13. – Арк. 5–8. 

2
 Там само. – Ч. 12–13. – Арк. 8–9. 

3
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 2, арк. 23. 

4
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – К., 

2005. – С. 20.  

5
 Вісти МВБУ. – Прага, 1937 (травень). – Ч. 15. – Арк. 1–2. 
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МВБУ повідомляла: «Збудування Музею визвольної боротьби України – це 

емблема збудування самостійної України, до чого нехай кожний 

прислужиться в міру своїх засобів»
1
. Такі заклики Товариства на сторінках 

часописів слугували своєрідною формою пропагування ідеї української 

державності як у Празі, так і за її межами.  

Управа Товариства підкреслювала, що власний Дім Музею Визвольної 

Боротьби України стане витвором об’єднаного національного чину, що 

керуватиметься одною думкою – зберегти пам’ятки минулого на науку 

майбутнім борцям за визволення України
2
. Дійсно, діяльність Товариства 

МВБУ, його фонди дали змогу українським дослідникам в еміграції  ширше 

досліджувати різні проблеми, насамперед ті, що пов’язані з ідеєю української 

державності. Музей став науковим центром національного значення, в 

основу його діяльності були закладені багатовікові традиції українського 

державотворення. Він являв собою символ подальшої боротьби української 

еміграції і всіх українців за соборну і незалежну державу.    

Товариство МВБУ на загальних зборах визнало національне Свято 

возз’єднання Українських земель 22 січня – Днем Музею визвольної 

боротьби України
3
, зазначивши, що проголошення возз’єднання українських 

земель в історії України є національним святом. Всі патріоти Української 

держави могли подолати перешкоди на шляху розбудови української 

державності, лише об’єднавшись навколо національної ідеї. Досвід 

діяльності таких осередків як Товариство «Музей визвольної боротьби 

України» – це гідний приклад продовження боротьби тогочасного покоління, 

яке опинилось в еміграції, з тим, щоб не допустити втрати ідеї української 

державності. У зверненнях Товариства МВБУ зазначалося, що одним з 

важливих національних свят українського народу має стати день 22-го січня , 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1938 (грудень). – Ч. 20. – Арк. 6. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 3, арк. 12. 

3
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 5, арк. 16. 
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пов’язаний із проголошенням самостійності України а відтак і соборності 

українських земель. Водночас наголошувалося: «Уважати день 22-го січня за 

день Музею визвольної боротьби України та підтримати розпочату ним 

справу збірки пожертв на будову Українського дому в Празі… Ці збірки 

свідчать не лише про тяжку путь, пройдену Українським народом, але й 

кличуть його до дальшої боротьби за незалежність України».
1
 Товариство 

«Музей визвольної боротьби України» вважало заснування Музею 

продовженням боротьби за українську державність. У такий спосіб члени 

Товариства об’єднували навколо себе дедалі ширше коло однодумців і 

прихильників, які пропагували ідею української державності поза межами 

України. 

На Загальних зборах у липні 1938 р. управа Товариства МВБУ,  

повідомляючи про придбання будинку для Музею, підкреслювала, що 

власний дім Музею є «витвором об’єднаного національного чину цілого 

українського народу, який керувався однією думкою – зберегти пам’ятки 

минулого на науку майбутнім борцям за визволення України»
2
. У такий 

спосіб створювалися більш сприятливі умови для подальшої науково-

просвітницької діяльності Товариства, яке вже мало позитивний досвід у 

справі  популяризації ідеї української державності серед інших установ і 

громадськості.   

У оголошенні Товариства МВБУ про відкриття Українського Дому 

зазначалося: «29 червня в Празі Чеській одбудеться скромне, але знаменне 

історичне свято. В цей день Музей Визвольної боротьби України відчинить 

двері свого власного Українського Дому… День відкриття Музею у 

власному, для Музею уладженому домі дійсно є Святом. Святом не тільки 

для Музею й Товариства, що Музеєм безпосередньо опікується, але й Святом 

для жертводавців, цих найактивніших, найчуліших, найсвідоміших 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 5, арк. 16. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 3, арк. 12.  
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представників Українського громадянства… Хай наше Свято стане Святом 

української національної єдності і спільного чину! Слава Україні!»
1
. 

Товариство «Музей визвольної боротьби України» прагнуло об’єднати 

навколо себе коло однодумців, які відстоювали інтереси України і боролись 

за її незалежність. Тому у своїх зверненнях члени Товариства неодноразово 

робили заклики до об’єднання, щоб спільними силами боротися за здобуття 

державної незалежності. На урочистостях основні промови про історію, 

сучасний стан і перспективи подальшого розвитку Музею виголосили А. 

Яковлів, С. Сірополко та Д. Антонович
2
.  

З відкриттям Українського дому перебудовувалась робота відділів 

Музею. Як зазначалось, від самого початку в ньому функціонувало чотири 

відділи: дипломатичний, військовий, емігрантський та загальний. Така 

структура була зумовлена змістом і особливостями надходженням 

матеріалів
3
. До першого відділу на перших порах досить активно надходили 

документи різних дипломатичних місій Української Народної Республіки, 

однак з часом їх надходження стало епізодичним. Натомість фонди  другого 

та третього відділів зростали мало не щоденно
4
. Третій відділ – 

емігрантський – концентрував матеріали з життя української еміграції в 

різних країнах Європи, Америки, Африки та Азії. У ньому були зібрані також 

матеріали політичних партій, українських установ, які після ліквідації 

передавали своє майно до Музею
5
.    

Особливу увагу приділяли діячі Музею збиранню матеріалів про 

драматичні події, що відбувалися в самій Україні. Як відомо, серед 

найболючіших повідомлень, які поступали з радянської України, найбільшу 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 6, арк. 87. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 7, арк. 8.  

3
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. – Арк. 3. 

4
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 2, арк. 19 зв. 

5
 Там само, арк. 20. 
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тривогу викликала інформація насильницьку колективізацію,  депортації 

селян, масові репресії  та голодомор 1932 – 1933 рр. У одному із звернень 

дирекція МВБУ наголошувала на тому, що «голод на Україні поставив перед 

МВБУ завдання – зібрати якнайповніше всі пам’ятки й документи, що 

торкаються як самого голоду, так і акції боротьби з ним»
1
. Музей звертався 

до всіх організацій та комітетів боротьби із голодом в Україні, які постали в 

різних країнах, з проханням допомогти йому в комплектуванні цими 

матеріалами, а також зберегти та згодом передати до його фондів їхнє 

діловодство та архіви з усіма зібраними пам’ятками та документами. 

У зв’язку з наростанням небезпеки фашизації Європи,  Музей привернув 

увагу до подій в Італії та Німеччині, організовував ряд виставок своїх 

експонатів, які відображали життя військовополонених у Німеччині у період 

Першої світової війни, а також  еміграційне життя українців у наступні роки
2
. 

У 1935 р. управа Товариства з нагоди десятиліття свого існування 

організувала ювілейну виставку в центрі Праги – в Промисловому музеї, над 

яким під час виставки майорів український жовто-блакитний прапор. На 

виставці були представлені фотографії з життя Українських Січових 

Стрільців, праці українських діячів, військовополонених, таборові гроші, 

різні друковані універсали, військові шапки, мундири, кулі, багнети, 

відзнаки, однострої, документи українських дипломатичних місій, портрети 

українських письменників розстріляних у 1933 – 1934 р., фотографії 

Української республіканської капели О. Кошиця та багато інших експонатів
3
. 

На жаль, на діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби 

України» вкрай негативно позначилося події, що сталися незадовго до 

офіційного початку Другої світової війни: введення німецьких військ в 

                                                           
1
 ЦДАГО України. ф. 269, оп. 1, спр. 468, арк. 15. 

2
 Вісти МВБУ. – Прага, 1935 (жовтень). – Ч. 9. – Арк. 8. 

3
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – К. 

2005. – С. 15.  
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Чехословаччину в березні 1939 р., її окупація, що призвела до ліквідації 

держави, революційний спалах на Закарпатті і проголошення незалежності 

Карпатської України. Внаслідок зміни ситуації  зменшились як надходження 

документів до МВБУ, так і кількість відвідувачів. Тим не менше, в 1939 р. 

було засновано відділ Карпатської України, куди надходили документи від 

українців з різних країн про події в цьому регіоні. Цінні матеріали про 

героїчну боротьбу за незалежність і державність України надходили 

безпосередньо з Карпатської України через посередництво І. Бойчука, О. 

Бочковського, Є. Вирового, Ф. Гай-Гаєвського, П. Калениченка, Б. Мартоса, 

О. Наріжного, який  брав особливо  активну участь у розбудові МВБУ, як 

меценат-фундатор Українського дому в Празі та уповноважений Музею у 

Карпатській Україні, а також  В. Січинського, С. Клочурака, І. Панькевича та 

ін.
1
. Ці матеріали послужили основою для організації тематичної виставки в 

Музеї. 

Дуже важливу і масштабну серію виставок з матеріалів МВБУ було 

створено в 1940 р., коли Музею виповнилось 15 років від дня заснування. 

Майже кожна виставка влаштовувалась у Великій виставковій залі та п’яти 

менших кімнатах нового будинку МВБУ. Найвизначнішою з них була 

виставка, організована Музеєм влітку 1940 р. до 100-ліття видання «Кобзаря» 

Т. Шевченка, основу якої складали матеріали Шевченківського відділу. Інші 

виставки присвячувались різним темам, зокрема: Українська періодика; 

Українські календарі; Українські публікації в Азії; Статути й регламенти 

українських установ та організацій; Пам’ятки Української академічної 

громади в Празі; Українські клепсидри й інші похоронні повідомлення; 

Поштові картки українських установ, організацій та окремих осіб. Кожна з 

таких виставок тривала 7–14 днів і сприяла зростанню фондів, тому що 

                                                           
1
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів.  – К., 

2005. – С. 22.  
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відвідувачі, побачивши багатство колекцій МВБУ, самі приносили туди нові 

матеріали
1
.  

Тим часом, по мірі розширення масштабів воєнних дій, наростання 

реакції в окупованих гітлерівцями країнах, включаючи й Чехословаччину, 

ситуація навколо Музею  погіршувалось. Зокрема, у протоколі управи від 9 

березня 1940 р. зазначалося, що діяльність Товариства МВБУ проводилась у 

тяжких умовах, що було зумовлено як подіями війни, так і його вимушеним 

переїздом до нового приміщення. У цей час, за свідченнями документів, 

фактично призупинилось надходження матеріалів: якщо раніше «… було 

анотовано пересічно 400-450 поступлень, тепер нотується тільки 30-40 або 

раніше 30-40 денно а тепер тільки 1-2 і то двічі на тиждень»
2
. Найбільшою 

проблемою, з якою зіткнувся Музей у цей період, була нестача коштів. 

Товариство зверталося за матеріальною допомогою, без якої воно вже не 

могло продовжити свою  роботу. Однак і за таких умов діяльність  Музею не 

припинялась, у тому числі й наукова, не спадав інтерес і з боку відвідувачів. 

У документах зафіксоване навіть збільшення числа днів для відвідувачів з 3 

до 4,  призначення додаткових  годин для екскурсій та читачів
3
. Вхід  до  

Музею залишався вільним, що дозволяло відвідувачам брати участь у 

лекційних та інших публічних заходах. Однак ознайомлення з документами 

Музею, з його книжковим фондом могло відбуватися лише у читальному залі 

та у визначені години з тим, щоб запобігти можливі втрати цінних 

інформаційних ресурсів
4
.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що, починаючи із заснування Музею, 

на всіх етапах його діяльності пріоритетним напрямом залишалося 

комплектування архіву документальними та матеріальними пам’ятками, їх 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 7, арк. 29, 46, 58.  

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 3, арк. 10. 

3
 Там само. 

4
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1. – Арк. 1. 
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належний облік, систематизація та налагодження надійного зберігання. 

Паралельно із  збиранням документів і матеріалів про національно-визвольну 

боротьбу українського народу, Товариство МВБУ розгортало наукове 

опрацювання цих матеріалів та їх популяризацію. На основі джерельних 

матеріалів провідні вчені створювали наукові і науково-популярні праці,  

аналізували набутий досвід  боротьби за ідею української державності. У 

Музеї регулярно читались лекції, проводились читацькі конференції, різного 

роду виставки, які присвячувались історії українського національно-

визвольного руху і державотворчого процесу
1
. Діяльність Музею не 

припинялась і в роки Другої світової війни, набувши  певної специфіки у 

формах та змісті. Велика увага приділялась  національно-патріотичному 

вихованню молоді, зокрема студентської. Великою популярністю 

користувалися неформальні «уроки патріотичного виховання», які проводили  

Д. Антонович та С. Наріжний
2
. Магістральним напрямом всієї діяльності 

Товариства МВБУ було дослідження, популяризація та реалізація ідеї 

відновлення української національної державності. 

 

 

3.2. Співпраця Товариства МВБУ з українськими організаціями на        

       еміграції 

 

Однією з умов успішної і продуктивної діяльності МВБУ була його 

співпраця майже з усіма українськими установами в еміграції, практика і 

досвід якої досі не отримав належного ви освітлення в історіографії. Ще на 

етапі становлення Товариства МВБУ його Управа зверталася до українських 

організацій, інституцій, установ і редакцій з проханням допомогти Музею у 

зібранні матеріалів.  У одному із випуску Вістей було надруковано Звернення 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 7, арк. 2–5. 

2
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – К., 

2005. – С. 29.  
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управи до всіх, хто відстоював національні інтереси і мав відношення до 

національно-визвольної боротьби: «З гарячим проханням прийти Музеєві на 

поміч, подаючи від себе відповідальне висвітлення щодо завдань і праці 

товариства, та повести в тім напрямі певну пропаганду, яка чимало 

причиниться до звернення уваги нашого громадянства на започату 

новозаснованим товариством акцію»
1
. У цьому і подібних зверненнях 

Товариство передусім наголошувало на тому, що, незважаючи на скрутні 

часи, які переживає українська еміграція, потрібно зібрати всі сили і зробити 

все можливе, щоб наступним поколінням була надія для подальшої боротьби 

за незалежність. Зокрема, С. Смаль-Стоцький у Зверненні до українських 

установ наголошував на тому, що хто не розумів значення діяльності Музею 

визвольної боротьби України, і не бачив у ньому осередку визвольної 

боротьби,  був далеким від ідеалів державності
2
.  

Діяльність Товариства МВБУ зі створення Музею була підтримана 

значною частиною української еміграції. Активно пропагувався 

пріоритетний задум фундаторів – створити  науково-культурний  осередок 

збереження і пропаганди ідеї української державності. Управа Товариства 

надсилала привітання, подяки за допомогу різним установам і організаціям з 

акцентом на тому, що створення Музею визвольної боротьби є закликом до 

подальшої боротьби за українську державність. У свою чергу українські 

емігранти, товариства, організації  відгукувались на них, висловлюючи свою 

підтримку діяльності МВБУ в  листах до Управи Товариства. 

 Слід відзначити, що діяльність МВБУ була підтримана значною 

частиною уенерівської еміграції. Від самого початку було встановлено 

досить конструктивні відносини між МВБУ та Українською бібліотекою ім. 

С. Петлюри, яка, як відомо, була культурним осередком Державного центру 

УНР у Франції. Ще 22 жовтня 1930 р. директор бібліотеки І. Рудичів надіслав 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1925 (липень). – Ч. 1 – Арк. 2 зв. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 5, арк. 40. 



111 
 

   

листа до управи Товариства МВБУ, в якому щиро вітав заснування цього 

музейно-архівного центру: «Людям, що своєю енергією та відданістю 

створили велику й так потрібну культурну установу на чужині, засилаю свій 

щирий привіт, – писав він. – Був час, коли ми провадимо нашу боротьбу на 

чужих землях і серед чужих, але боротьбу іншу – культурну. Хочу 

сподіватися і вірю, що в цьому культурному походові ми всі будемо йти 

разом, підпомагаючи одні одних, і тим створимо єдиний фронт. А 

підростаюче молоде покоління, бачачи той єдиний фронт, так само єдиним 

фронтом кинеться в ту боротьбу для визволення народу українського, про 

яку йому будуть говорити пам’ятки, зібрані в Музеї визвольної боротьби 

України»
1
. 

Численні звернення управи Товариства МВБУ відклалися як у фонді 

Української бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі
2
, так і серед матеріалів 

редакції паризького журналу «Тризуб»
3
. У редакційному портфелі «Тризубу» 

зберігається автограф замітки під назвою «Музей визвольної боротьби 

України», в якій на чолі з В. Прокоповичем від «щирого серця вітаючи 

заснування музею і бажаючи йому щасливого розцвіту», закликала читачів 

журналу «якнайдіяльніше стати в допомозі цій молодій установі такого 

загальнонаціонального і державного значення»
4
. Один з провідних діячів 

уенерівської еміграції генерал О.Удовиченко 12 грудня 1932 р. погодився 

прийняти на себе обов’язки представника музею у Франції та збирати для 

нього пожертви
5
. Тісні стосунки були встановлені між МВБУ та Українським 

                                                           
1
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, 

функціонування, доля документальних колекцій). – К. : Темпора, 2008. – С. 

184.  

2
 Там само. – С. 166. 

3
 Там само.  

4
 Там само. 

5
 ЦДАГО України, ф. 269, оп.1, спр. 459, арк. 66. 
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науковим інститутом у Берліні, керівництво якого в особі Івана Мірчука та 

Зенона Кузелі сприяло перевезенню до музею десятків скринь з таборовими 

архівами з Раштата, Вецляра та Зальцведеля. 

У січні 1934 р. вийшло четверте число «Вістей МВБУ», в якому 

повідомлялося про те, що діяльність Музею позитивно оцінюють різні кола 

української наукової еміграції: зокрема, на Українському науковому з’їзді 

було прийнято окрему резолюцію на підтримку Музею. Крім того, звернення 

на його підтримку надійшли від Українського академічного комітету та 

ректорів трьох найбільших навчальних закладів в еміграції – проф. І. 

Горбачевського (Український університет), проф. Б. Іваницького (Українська 

господарська академія в Подєбрадах), В. Сімовича (Український високий 

педагогічний інститут ім. М. Драгоманова)
1
.  

Підтримку Музеєві висловив також Союз українських старшин в Чехії, 

який на своєму п’ятому Загальному з’їзді «вирішив за найкраще й 

найдоцільніше вважати МВБУ в Празі українською музейно-архівною 

централею за кордоном», зважаючи на те, що військові пам’ятки становлять 

якщо не головну, то принаймні значну частину колекцій МВБУ. У прийнятій 

Резолюції було підкреслено, що без матеріалів уже зібраних в Музеї 

неможлива повна історія українського війська й військових подій української 

визвольної боротьби, що представлені тут архіви СВУ, Бойової управи УСС, 

тисячі фотографій українського війська, архіви українських військових 

часописів, військові відзнаки, зброя надають Музеєві «особливого значення в 

очах українських військових діячів»
2
. 

Шляхом налагодження контактів з іншими організаціями Товариство 

МВБУ інформувало про свою наукову та суспільно-політичну діяльність 

українську громадськість  далеко за межами Чехословаччини. Стрілецька 

Громада в Канаді писала з цього приводу: «Членство УСГ в Канаді, яке в 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1934 (січень). – Ч. 4. – Арк. 7–8. 

2
 ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 467, арк. 27. 
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більшости складається із бувших жовнірів Української Армії, мимо тяжкого 

матеріального положення, мимо виснаження так довго триваючою кризою, 

розуміє вагу й значіння існування Українського Дому в Празі, який 

служитиме, як Музей Визвольної Боротьби України – доложить усіх зусиль, 

щоб зібрати відповідні пожертви на таку благородну ціль»
1
.     

Діяльність Товариства МВБУ широко пропагувалась на сторінках 

української преси за кордоном, розглядаючи створення Музею  як доказ 

культурних, наукових, державницьких прагнень і заклик до подальшої 

боротьби за ідею української державності. Свідченням цього можуть 

слугувати тексти статей  у газетах і журналах, які виходили на території 

Америки, Німеччини, Польщі,  а також Західної України. В них  чітко можна 

простежується зв’язок діяльності Товариства МВБУ з ідеєю української 

державності.  

Так, на сторінках «Братіславського вісника» Музей в Празі оцінювався 

як головний осередок історії визвольної боротьби українського народу. 

Зазначалося, що, починаючи з 1925 р., Музей зібрав матеріали національного 

значення і традиційно, всі, хто приїздили до Праги, обов’язково відвідували 

цей осередок історії героїчної боротьби, що є свідченням національного 

єднання українців
2
. 

Українські видання, які виходили у Львові, теж оцінювали діяльність 

Товариства і Музею як загальнокультурних інституцій за межами 

українських земель. В одній із статей, яку цитували «Вісти», говорилось, що 

«Український Дім у Празі – не якась забаганка, а то й видумка нашої 

еміграції, – а установа загальнонаціональна в соборницькому розумінню…»
3
. 

Далі зазначалось, що створення Музею визвольної боротьби – це тверда 

основа нашого минулого і подальша традиція змагань для молодого 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1934 (січень). – Ч. 4. – Арк. 5. 

2
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 7, арк. 11.   

3
 Там само. – Арк. 11 зв.  
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покоління, яка слугуватиме дороговказом для подальшої боротьби за 

незалежність
1
. 

У багатьох виданнях робився акцент на культурно-виховній діяльності 

Музею. Він розглядався не тільки як науково-дослідна установа, що вивчала і 

пропагувала ідею української державності, але й така, що виховувала 

патріотизм у підростаючого покоління і вчила пам’ятати тих, хто стояв біля 

витоків національно-визвольної боротьби. В одному із випусків «Вісника», 

який виходив у Вінніпегу, зазначалось: «Музей зібрав багаті скарби великого 

історичного значення. Вони пророчесто свідчать про наші державні змагання 

і наші права на самостійне життя, вони підсилюють і креплять нас у боротьбі 

за власну хату на землі й служать пам’яті тих, хто в цю боротьбу вклав, що 

мав найдорожчого. Ці матеріали скажуть потомним поколінням про боротьбу 

й жертви батьків, навчать їх цінити й поважати тих, хто працював для 

України й життя своє віддав її майбутньому…»
2
. 

Важливою для розуміння ролі Товариства МВБУ і заснованого ним 

Українського дому в збереженні ідеї української державності є стаття, 

надрукована на сторінка журналу «Праця». У ній наголошувалось, що МВБУ 

– це установа «національна», «всеукраїнська», яка виступає показником 

культурності українців, їх прагнень до державного життя. Створення 

Українського дому – це доказ державних прагнень і його заснування закладе 

основи національної сили і єдності
3
.   

Отже, тогочасна  українська преса високо оцінювала діяльність 

Товариства «Музей визвольної боротьби України» у Празі щодо його 

співпраці з різними товариствами, організаціями, не дивлячись на те, що 

частина  з них мали різні політичні, наукові погляди, але були об’єднанні 

спільною ідеєю українського державотворення. Заснування і діяльність 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 7, арк. 11 зв. 

2
 Там само, арк. 11 зв.  

3
 Там само, арк. 13 зв.  
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Музею, його співпраця з іншими організаціями і установами  спрямовувалась 

на консолідацію української еміграції, її участь у подальшій боротьбі за 

державність України.  

У травні 1935 р. з нагоди 10-го ювілею заснування Товариства «Музей 

визвольної боротьби України» проф. С. Смаль-Стоцький виголосив 

звернення під назвою «Слово до земляків», у якому стисло виклав  витоки в 

головні віхи визвольної боротьби українського народу. У ньому  

наголошувалось на тому, що ідея збереження української державності 

зародилась ще у княжі часи, коли «Русь-Україна» втратила свою політичну 

самостійність, свою державність, але завдяки козацтву   вдалося відновити 

незалежність українського народу за доби Б. Хмельницького. Потім 

спалахнула нова визвольна хвиля за Мазепи і тривала до кінця світової війни, 

коли український народ зважився до останньої боротьби, щоб здобути свою 

державність, хоча вона закінчилась невдало. Далі  наголошувалось  на тому, 

що ця боротьба має стати уроком для наступних поколінь, а зібрані історичні 

документи покликані оживити традицію визвольної боротьби
1
. С. Смаль-

Стоцький застерігав, щоб визвольна  боротьба, «не пішла на марно, а стала 

плідним зародком нової», щоб пам'ять про неї, яка відклалася в свідченнях, 

зібраних у  Музеї Визвольної Боротьби України, зможуть «удержати і заново 

оживити традицію визвольних поривів мас і одиниць…»
2
.  

Викладене тут розуміння тяглості і безперервності процесу українського 

державотворення, його багатовікової історії,  починаючи від часів Київської 

Русі, свідчить, що фундатори Музею утверджували в середовищі  української 

еміграції віру і впевненість у відродженні  незалежності України. Сама назва 

Товариства «Музей визвольної боротьби України» символізувала девіз 

успадкування і продовження традицій попередніх поколінь борців за волю і 

державність  українського народу.   

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 2, спр. 7, арк. 15. 

2
 Там само. 
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Дослідження співпраці Товариства з іншими українськими 

організаціями на еміграції засвідчило, що вона мала двосторонній характер. 

Їх представники надсилали до Музею відгуки, побажання і своє бачення 

майбутнього України. Один із таких  листів був надрукований у Вістях 

МВБУ. У ньому Український жіночий союз в ЧСР, який, коментуючи  свою 

фінансову пожертву, висловив  наступними оптимістичними словами: «Ми 

певні, що вже близький той час, коли наші мрії здійсняться і український 

прапор на Українському домі у Празі буде маяти перед чужинцями й 

говоритиме їм про нашу незломну волю й конечну ціль нашої визвольної 

боротьби – українську державну незалежність…»
1
. Це і подібні 

висловлювання дають підстави стверджувати, що ідея української 

державності була пріоритетною в діяльності Товариства «Музей визвольної 

боротьби України». Всі організації, які підтримували його діяльність, 

долучались до ідей, планів і роботи Товариства, демонстрували  національну 

єдність, нездоланність українського народу.   

Проте, не завжди заклики та прохання Управи Товариства «Музей 

визвольної боротьби України», його голови Управи професора І. 

Горбачевського та директора Музею Д. Антоновича, зокрема, щодо  

надсилання внесків на будівництво Українського Дому в Празі,  доходили до 

адресатів українських інституцій та окремих осіб у різних державах. Як 

зазначає І. Головацький, у Польщі такі звернення суворо контролювались. 

Серед документів відділу безпеки Львівського воєводства зберігся ряд 

таємних донесень старост повітів, в яких вони негативно ставились до 

подібних звернень. Так, староста Турки 7 лютого 1934 р. Др. Добошинський 

писав: «Доповідаю, що дня 16  січня ц. р. на адресу посла сойму Дмитра 

Великановича прийшла посилка до Турки з Праги чеської, в якій була 

відозва, видана «Музеєм Визвольної Боротьби України», такого змісту: про 

                                                           
1
 Вісти МВБУ. – Прага, 1935 (жовтень). – Ч. 9. – Арк. 11. 
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святкування 22 січня […] та заклик до подальшої боротьби за створення 

незалежної України»
1
.  

Староста Сянока В. Буціор 10 лютого 1936 р. переслав до Львівського 

воєводства «Вісти Музею Визвольної Боротьби України», і повідомляв, що в 

перших числах лютого це патріотичне видання поштою отримали всі відомі 

українські діячі в повіті
2
.  

Виконуючий обов’язки тернопільського воєводи Дзевалтовський 

звертався до всіх старост повітів, щоб виявляли факти збирання коштів на 

будівництво Українського Дому для Музею в Празі, які проводяться без 

дозволу міністерства внутрішніх справ. Він вимагав визнати цю акцію 

нелегальною, а старостам давалось розпорядження забирати на пошті 

посилки з друкованими виданнями і про виявлені матеріали повідомляти 

адміністрацію воєводства
3
. Отже, підтримка діяльності Музею викликала  

підозри як співпраця з «націоналістичною» установою, що проводить свою 

роботу без дозволу польської влади.  

Про масштаби співпраці Товариства МВБУ з іншими організаціями та 

товариствами свідчать численні  привітання, надіслані з нагоди відкриття 

Українського Дому. Зокрема, Правління Української спілки Воєнних 

Інвалідів Армії Української Народної Республіки у привітання зазначало: «… 

Хвальній Управі Товариства сердечне привітання з нагоди урочистого 

відкриття Музею Визвольної Боротьби України. Неоцінним скарбом є Музей 

для продовження боротьби за визволення з неволі Народу Українського, бо ж 

скарби Музею свідчать не лишень про минулі часи запеклої боротьби, але й 

свідчать про те, що ця боротьба не скінчилась. Не зважаючи ні на що, нарід 

український буде боротися з ворогом аж до осягнення свого ідеалу: Вільна і 

Незалежна Держава Українська… Честь і слава та щира подяка Хвальній 

                                                           
1
 Головацький І. Іван Горбачевський (1854 – 1942). – Л., 1995. – С. 78. 

2
 Там само. – С. 78. 

3
 Там само. – С. 78. 
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Управі Товариства за неоціниму національну працю в невимовно тяжких 

умовах на чужині!»
1
.  

Не менш оптимістичним було вітання Товариства «Дружина Княгині 

Ольги», в якому наголошувалось: «Це тільки люди впали в полі й шаблюки 

поломились – та не вмирає і не вмре жива ідея волі. Живі – прапори 

підіймуть, як слушний час настане, так бережіть бувальщину, хай духа гарт 

не в’яне»
2
.  

Жіноча видавнича кооперація «Союзу українок» у Львові  у листі до 

Управи повідомляла: «В день великого всенародного Свята відкриття власної 

домівки для збереження пам’яток української визвольної боротьби засилає 

редакція «Жінки» Хвальній управі Музею свої якнайщиріші побажання. Хай 

празький музей стане невгасаючим огнищем, що ярким полум’ям свідчитиме 

на весь світ про нашу національну живучість – хай стане цілющим джерелом, 

з якого прийдешнє покоління черпатиме сили й завзяття до дальших 

визвольних змагань і віру: «Не скувать душі народу»»
3
.  

У привітанні Управи Товариства Вояків Армії УНР у Польщі 

зазначалоося: «… Хай же збірки Музею, яко фіксація наших кривавих 

визвольних змагань, послужать прийдешнім поколінням за стимул до 

завершення розпочатого нами великого чину – Визволення України»
4
.  

Наведені на основі документів  партнерів по співробітництву з 

Товариством МВБУ оціночні  характеристики  його діяльності переконливо 

засвідчують,  що  патріотично налаштовані українці в еміграції  високо 

оцінювали і підтримували роботу Музею, пов’язуючи її з утвердженням ідеї 

національної державності, з  боротьбою за волю і незалежність України.  

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 6, арк. 91. 

2
 Там само, арк. 92. 

3
 Там само, арк. 97.  

4
 Там само, арк. 119. 
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Розглядаючи співпрацю Товариства «Музей визвольної боротьби 

України» з українськими організаціями на окупованих  теренах Галичини, 

Буковини і Закарпаття, не можна оминути неоднозначну реакцію його 

провідників на приєднання західноукраїнських земель до СРСР у складі 

УРСР. Більшість з них розуміли, що попри всі негативні явища, принесені на 

західноукраїнські землі радянським режимом у перші роки Другої світової 

війна, а ще більшою мірою в  повоєнний час, закладався шанс для соборності 

України, консолідації української нації. Відбулося суттєве прирощення 

території УРСР, збільшилась чисельність її населення, а, отже, й визвольний 

потенціал нації для активізації руху опору. Входження Галичини, Буковини і 

Закарпаття до УРСР, незважаючи на те, що воно носило характер військової 

окупації,  призвело до насадження тут тоталітарного режиму,  командно-

адміністративної системи, застосування репресій і насилля, 

супроводжувалось, з одного боку, переслідуванням борців за українську 

незалежність, войовничим атеїзмом, а, з другого, – істотними зрушеннями   

економічного і  культурного характеру, зростанням національної свідомості. 

Поразка нацистської Німеччини, збройна боротьба ОУН та УПА  породили 

нові сподівання на демократизацію суспільно-політичного життя й, 

відповідно, на послаблення залежності національних республік, у тому числі 

й України, від московського центру. Однак, ці справедливі прагнення 

входили у жорстку суперечність із суттю політики сталінської тоталітарної 

системи
1
. 

Отже, науково-просвітницька діяльність Товариства «Музей визвольної 

боротьби України» в Празі, його різнопланова співпраця з іншими 

патріотичними організаціями української еміграції мали велике 

загальнонаціональне значення. Йому судилося відіграти важливу роль у 

                                                           
1
 Кучер В. І. Проблема соборності українських земель у вітчизняній 

історіографії / В. І. Кучер // Наукові записки Запорізького державного 

університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 20. – С. 376. 
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формуванні національно-державницької свідомості українства, виховати і 

згуртувати нове покоління патріотів довкола державницької ідеї, зберегти 

ідеал відродження самостійної і соборної України. Науково-просвітницька 

діяльність Товариства «Музей визвольної боротьби України» протягом 1925 

– 1939 рр. як провідного осередку збереження пам’яті про державотворчі 

процеси в добу Української революції 1917-1921 рр., справляла позитивний 

вплив   на всю українську еміграцію і зробила значний внесок  в утвердження 

ідеї української державності. Завдяки зусиллям Музею визвольної боротьби 

України було нагромаджено цінний досвід, який ліг в основу закладання 

фундаменту для продовження національно-визвольних змагань і 

державницького руху. Наукова діяльність членів Товариства, яка 

ґрунтувалася на основі вивчення матеріалів,  зібраних у Музеї та інших 

наукових центрах еміграції, увінчалася  важливим доробком у дослідженні 

історії українського державотворення.   
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РОЗДІЛ 4 

ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОВАРИСТВА В УМОВАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ І ПОВОЄННІ 

РОКИ 

 

4.1. Перебудова діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби 

України» (1939 – 1948 рр.) 

 

Помітне місце в історії Товариства МВБУ, його діяльності щодо 

збереження і утвердження української державницької ідеї посідає період 

Другої світової війни і повоєнних лихоліть. У 1939 р. після розпаду 

Чехословаччини внаслідок Мюнхенської змови, окупації Чехії і 

проголошення так званого «Протекторату Богемії та Моравії», німецька 

влада заборонила діяльність політичних партій і  громадських організацій на 

окупованій території, в тому числі й Товариства МВБУ. Як писав у своїх 

спогадах А. Яковлів, «після проголошення «Протекторату» українські 

емігранти з тривогою чекали, як поставиться німецький уряд та протектор до 

наших високих шкіл та інших установ і організацій, утворених еміграцією за 

час існування ЧСР. Через якийсь час довідались, що вийшло розпорядження 

підпорядкувати всі українські і взагалі слов’янські школи й установи 

представникові протектора, на місце якого було призначено ректора 

німецького університету в Празі»
1
. У травні 1940 р. А. Яковліва було 

викликано до Гестапо, де він мав пояснити цілі та напрями діяльності Музею, 

а також охарактеризувати політичні погляди його керівництва
2
. Завдяки 

зусиллям Д. Антоновича, С. Наріжного та інших членів МВБУ вдалося 

переконати нацистські органи, що Товариство проводило  науково-

                                                           
1
 Матяш І. «Той час не був часом чудес…» («Спомини» Андрія Яковлєва «з 

років всесвітньої війни 1935-1945») / Ірина Матяш // Пам’ятки. – 2007. – Т. 7. 

– С. 86. 

2
 Там само. – С. 86. 
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просвітницьку роботу серед українських емігрантів, яка ніякої загрози для 

влади не має. Як наслідок, окупаційна влада дозволила відновити діяльність 

Товариства, а 6 липня 1940 р. було затверджено його новий Статут. 

Навколо питання про рішення окупаційного режиму дозволити 

діяльність окремих українських громадських інституцій на теренах 

Протекторату Богемії і Моравії в історіографії точаться дискусії з 

ідеологічним зафарбуванням. З цього приводу представляє інтерес  думка 

відомого українського вченого, професора УВУ у Празі Я. Рудницького: 

«Першим і основним мотивом залишення наукових осередків було те, що 

вони не були в орбіті чесько-німецького безпосереднього конфлікту, а 

маргінальними «нейтральними» установами, товариствами. В дальшому вони 

належали до «антисовєтського» фронту, зорганізованого втікачами й 

виселенцями з-підсовєтської України. Немалу роль відіграли при цьому 

особисті зв’язки діячів УВУ й інших установ та організацій із німецькою 

адміністрацією (професори О. Колесса, І. Мірчук, В. Кубійович та ін.). Та 

незважаючи на все те, українським установам кількаразово грозила ліквідація 

й тільки високо дипломатичними заходами тодішніх діячів у Празі вдалося їх 

зберегти ще на деякий час»
1
. Отже, певну роль у продовжені діяльності 

Товариства МВБУ в умовах німецької окупації відіграла антирадянська 

орієнтація суспільно-політичної діяльності частини членів Товариства. 

Однак, це аж ніяк не означає, що воно пішло на співпрацю з гітлерівцями. 

Війна дуже негативно відбилася на діяльності Товариства «Музей 

визвольної боротьби України». Починаючи з жовтня 1940 р., Товариство 

МВБУ знаходилося «під відомством і доглядом» спеціального 

уповноваженого по завідуванню слов’янськими культурними установами 

                                                           
1
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції  в Європі у 1920-х – 1940-

х рр. (створення, функціонування, доля архівних колекцій) : дис. ... д-ра іст. 

наук. – К., 2008. – С. 227. 
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Протекторату, ректора німецького Карлового університету проф. Зауре
1
, а з 

1941р. підпорядковувалося також Українській установі довір’я в 

Протектораті Богемія і Моравія. Товариство мало повідомляти  німецьку 

поліцію про проведення зборів та інших заходів не менш, ніж за 14 днів, а 

також організовувати їх можна було лише в разі одержання відповідного 

дозволу
2
. Однак, незважаючи на тиск із боку німецької влади, Товариство 

МВБУ продовжувало свою діяльність, перебудовуючи її відповідно до 

ситуації, зумовленою політикою окупаційної влади та умовами  війни. 

Позитивним явищем у діяльності МВБУ стало розширення кола його 

співробітників за рахунок відомих наукових діячів, які під час війни прибули 

до Праги з теренів УРСР. Зі Східної України приїхали професори Володимир 

Міяковський та Лев Окіншевич, а зі Львова прибув до Праги професор 

Володимир Дорошенко, який на початку 1945 р. очолив Управу Товариства. 

Всі інші стали науковими співробітниками МВБУ
3
.  

Водночас в умовах війни помітно зменшилась кількість надходжень 

документів від українських організацій та окремих осіб до Музею. 27 лютого 

1940 р. С. Шрамченко – голова Української громади в Ченстохові надіслав 

листа до Управи Товариства МВБУ, в якому повідомляв, що упродовж 

шістнадцяти років він офіційно опікується «Українським Державним 

Архівом»
4
. Після окупації Польщі нацистами він звернувся до представників 

німецької влади з проханням забезпечити охорону і збереження документів 

українського еміграційного уряду. С. Шрамченко вважав найкращим місцем 

для зберігання архівів УНР МВБУ, а тому прохав німецьку сторону 

дозволити перевезти їх до Праги. У своїх зверненнях він обстоював думку, 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 3, арк. 49. 

2
 Там само, арк. 52. 

3
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – К., 

2005. – С. 41. 

4
 ЦДАВО України, ф.4026, оп.1, спр.7, арк. 3–3зв. 
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що тільки у Празі документальні збірки екзильного уряду можуть бути 

належним чином збережені та науково опрацьовані співробітниками МВБУ. 

Керівництво МВБУ у своїй відповіді від 5 березня 1940 р. висловлювало 

подяку за інформацію про українські державні архіви в Ченстохові і Тарнові, 

а також підтримало клопотання С. Шрамченка перед нацистською владою 

про перевезення архіву з Ченстохова до Музею визвольної боротьби України 

в Празі
1
. Управа Товариства порушила клопотання перед відповідними 

німецькими чинниками про передачу цих українських архівних зібрань до 

МВБУ. Однак план перевезення архівних збірок УНР з Таранова і 

Ченстохова до МВБУ у Празі так і не був реалізований. Досягти 

домовленості про передачу матеріалів з німецьким керівництвом так і не 

вдалося. Однією з головних причин небажання гітлерівців сприяти 

перевезенню архівних збірок УНР до Праги пояснювалося тим, що служби 

Третього Рейху були зацікавлені у перебиранні цих документів з метою їх 

подальшого використання у політичних цілях. 

У 1943 р. Д. Антоновича було заарештовано, в результаті чого МВБУ 

залишилось без керівника
2
. 27 лютого 1943 р. відбулися загальні збори 

Товариства МВБУ, в яких взяло участь біля 50 членів. Головою Товариства, 

як уже говорилось,  було обрано Д. Дорошенка, який обіймав її до свого 

від’їзду з Праги у квітні 1945 р. а до управи увійшли: І. Панькевич, Я. 

Рудницький, С. Матренчук та М. Добриловський. Наукову роботу в Музеї 

продовжили С. Наріжний, В. Міяковський, С. Сірополко, К. Антонович та Є. 

Вировий.  

Найбільш важким періодом у діяльності Товариства МВБУ став 1945 

рік, коли внаслідок бомбардування було знищено значну частину будинку 

Музею і безцінні експонати його колекції, деякі архівні пам’ятки та книжкові 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф.4026, оп.1, спр.7, арк. 7. 

2
 Бирич Я. Сторінки з українсько-чеських взаємин. Український музей у 

Празі. – Вінніпег, 1949. – С. 32 
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видання. М. Мушинка відзначав, що врятовані матеріали було перевезено до 

підвалів Національної та Університетської бібліотек у Клементинумі та до 

архіву Міністерства внутрішніх справ ЧСР на Градчанах (Лоретанська 

площа, 6)
1
. Як з’ясувала М. Палієнко, упродовж лютого-квітня 1945 р. окремі 

групи документів було передано на зберігання до УІК
2
. 

У квітні 1945 р. відбулись загальні збори Товариства МВБУ, на яких Д. 

Дорошенко зачитав Звіт про діяльність за останній рік та запропонував 

змінити назву Музею на «Український музей». Слід відзначити, що хоча 

Товариство й почало вживати нову назву у своєму документообігу, але не 

була офіційно затверджена чеською владою
3
. Новим головою Товариства 

було обрано д-ра В. Бірчака, його заступником – професора М. 

Добриловського, секретарем – М. Матюшенко, скарбником – Г. Калюжного, 

членами – З. Мірну та радника С. Матренчука. Однак нова управа  не встигла 

розгорнути наукову роботу, оскільки вся її увага була зосереджена на 

відновлені збитків, спричинених Музею бомбардуванням. Члени Товариства 

на зборах запропонували вивезти фонди Музею з території Чехословаччини, 

але зробити це не вдалось тому, що німецька влада встановила заборону на 

вивіз майна з Праги. Крім того, не вистачало  коштів,  транспорту для того,  

щоб  перевезти музейні колекції
4
. 

Весною 1945 р. у зв’язку з наближенням радянських військ намітилася 

тенденція до переїзду значної кількості українських емігрантів з теренів 

                                                           
1
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор 

Симон Наріжний / М. Мушинка // Пороги. – С. 808. 

2
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції  в Європі у 1920-х – 1940-

х рр. (створення, функціонування, доля архівних колекцій) : дис. ... д-ра іст. 

наук. – К., 2008. – С. 228.  

3
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби та доля його фондів. – К., 2005.  – 

С. 46–47. 

4
 Там само. – С. 47. 
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Чехословаччини до західних зон окупації. Серед них були й  працівники 

Музею, включаючи двох попередніх голови Товариства Д. Дорошенка та А. 

Яковліва, які виїхали з Праги на Захід, оскільки останні небезпідставно 

боялися політичних переслідувань з боку радянських спецслужб. Залишили 

Прагу професори та викладачі УВУ, Українського високого педагогічного 

інституту ім. М. Драгоманова та інших освітніх, культурних та мистецьких 

емігрантських установ. Опікуватися збірками МВБУ в Празі залишився С. 

Наріжний
1
. Водночас В. Міяковському та Д. Дорошенкові 12 квітня 1945 р. 

було видано спеціальні мандати, за якими вони мали продовжити збирання 

пам’яток для колекції МВБУ на Заході, а також відшукати можливі засоби 

для перевезення матеріалів з Праги до нейтральної країни. Виконуючи це 

доручення, В. Міяковський під час свого перебування в таборі для 

переміщених осіб в Аугсбурзі (Баварія) розпочав комплектування нової 

колекції, яка стала основою збірки Музею-архіву Української вільної 

Академії наук (УВАН)
2
. 

У Празі залишилися лише ті українські емігранти, які були переконані, 

що вони «не чинили зла», а працювали для розвитку української культури. 

Вони сподівались, що, по-перше, Радянський Союз, здобувши перемогу у 

Другій світовій війні разом із своїми західними союзниками, стане 

демократичною державою і буде ліберально ставитись до їх політичної 

діяльності емігрантів. По-друге, вони вважали, що демократичний уряд Е. 

Бенеша підтримає їх діяльність і заступиться за них. Одним із тих, хто не 

                                                           
1
 Атаманенко А. Є. Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового 

життя / А. Є. Атаманенко // Історія торгівлі, податків та мита. – 2013. – № 1. – 

С. 132–141. – Режим доступу : http : // nbuv.gov.ua/UJRN/itpm_2013_1_17.  

2
 Палієнко М. Скарбниця української історії в США (з історії створення та 

діяльності Музею-архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії 

Наук) / М. Палієнко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. 

– Т. 8. – С. 204–205. 
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побоявся тиску влади і сподівався на її підтримку,  був  і останній директор 

Музею С. Наріжний. 

Червона армія, вступивши у травні 1945 р. до Праги, розпочала свою 

«визвольну» місію арештами цивільного населення, головним чином, 

емігрантів із східнослов’янських земель. Арештовувались без будь-яких 

пояснень політики, партійні і громадські діячі, педагоги, науковці, 

письменники, журналісти, звичайні робітники і студенти, які підозрювались 

у співпраці з гітлерівцями. Керівником цієї операції у Празі був генерал  М. 

Громов, розпорядженням якого підлягали й чеські органи. Одним з перших 

його розпоряджень був наказ про репатріацію «радянських» громадян «на 

родіну», тобто в Радянський Союз
1
. Згадуючи перші післявоєнні тижні С. 

Наріжний у своїх споминах зазначав: «Скоро після приходу совєтських 

військ до Праги, почалися арешти українців [...].  Дехто був арештований і по 

кілька разів, попадаючи від одної розвідки до другої [...]. Одних скоро кудись 

вивозили, інших тижнями тримали в Празі, де було кілька концентраційних 

осередків, куди сажали й українських в’язнів. Совєти забирали звичайно 

лише чоловіків. Жінки заарештованих залишалися на місці і стали 

осамітненими або й вдовами. Дехто з них, що були чехословацькими 

громадянками й мали зв’язки, зверталися за протекцією до чеських 

державних чинників, але то було ні до чого, бо чеські чинники не бралися 

помагати в справі арештованих, а коли й обіцяли наводити якісь офіційні 

інформації в совєтських установах, то без наслідків – совєти на всіх 

українських емігрантів дивилися як на власних контр-революціонерів або й 

зрадників, які є відповідальні за всю свою діяльність перед совєтською 

Державою»
2
.   
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Від радянської влади постраждали й члени Товариства МВБУ, зокрема 

був вивезений заступник голови проф. М. Добриловський, голова Товариства 

В. Бірчак,  які до Праги не повернулись
1
. 

У травні 1945 р. на всі матеріали МВБУ, що зберігалися в 

Клементинумі, було накладено заборону радянською організацією «Смерш». 

Вони оголошувались «недоторканним майном Радянського Союзу»
2
. 

«Смерш» планував перевезти ці матеріали на Схід як доказ антирадянської 

діяльності Товариства, але за браком транспорту не міг цього зробити 

відразу. 

Щоб врятувати документи Музею С. Наржний, як зазначає М. Мушинка, 

6 серпня 1945 р. звернувся з листом до Й. Сталіна, в якому наголошував на 

тому, що «Український музей є суто науковою установою, побудованою без 

найменшої державної допомоги та існував в основному на кошти 

американської української еміграції, а майно американців-союзників не 

можна вважати воєнною здобиччю Червоної Армії»
3
. Через кілька місяців 

було отримано дозвіл на продовження діяльності Українського музею. На 

виконання розпорядження Москви було складено акт про передачу 

матеріалів МВБУ до національної та університетської бібліотек
4
. Однак 

уповноважений Місії у цій справі майор Заглобін створив спеціальну 

комісію, до якої, крім нього, входили директор Університетської та 

Національної бібліотек Й. Бечка та М. Михальчук. 24 вересня 1945 р. Комісія 

на основі розпорядження, яке надійшло з Москви, склала акт, згідно з яким 

                                                           
1
 Наріжний С. Матеріали до історії Музею визвольної боротьби України в 

Празі. – Цюрих, 1957. – Випуск 1. – С. 22. 

2
 Там само. – С. 22.  

3
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор 

Симон Наріжний / М. Мушинка // Пороги. – С. 808. 

4
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його 

фондів. – К., 2005. – С. 52–53. 
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рішення «Смершу» про конфіскацію майна Українського Музею було 

скасовано і всі матеріали передано до розпорядження Університетської та 

Національної бібліотек у Празі. Однак, С. Наріжний виступав проти такого 

рішення і написав ще одного листа до Й. Сталіна, у якому просив повернути 

майно Музею безпосередньо Товариству як його власнику. У листопаді 

1945р. надійшла відповідь з Москви,  якою давався дозвіл передати майно у 

власність Товариства Українського музею. У результаті цього було складено 

новий акт, згідно з яким, попередній висновок скасовувався і все майно УМ 

переходило у власність Товариства. 

Після такого рішення С. Наріжний розпочав відновлювати діяльність 

Музею. Проте, головна проблема полягала майже в повному розпаді 

Товариства УМ, тому потрібно було обрати нову управу і скликати річні 

збори. 28 квітня 1946 р. вдалось скликати Загальні збори Товариства, на яких 

директором Музею було обрано С. Наріжного, а головної управи Товариства 

Ю. Добриловського. Членами управи стали З. Мірна, С. Матренчук, К. 

Заклинський, О. Балицький
1
. Головними завданнями, які потрібно було 

вирішувати негайно, були, насамперед, упорядкування та збереження 

матеріалів, які залишилися після війни; пошук на це необхідних коштів; 

продовження комплектування Музею новими колекціями, а також 

спорудження  нового приміщення для Музею
2
. 

Збори звернулися із закликом до української еміграції інших країн 

поповнювати фонди Музею новими матеріалами й надавати йому фінансову 

підтримку. Повідомлення про стан Музею та його потреби було надіслано 

майже в усі головні українські часописи західних країн, на адреси багатьох 

емігрантських установ, організацій та окремих осіб. У Зверненні, зокрема, 

говорилося: «Звертаємося в першу чергу до своїх заслужених співробітників 

і добродіїв Музею. Просимо відізватися і допомогти нам відновити збіркову 
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 ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 463, арк. 71. 

2
 Там само, арк. 39–39 зв. 
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акцію на Український Музей в Празі. Дуже просимо також допомагати 

Музеєві в його колекціонерській діяльності, особливо щодо поповнення 

музейних колекцій матеріалами з часів війни, коли Музей був відрізаний 

майже від усіх країн Європи й Америки [...]. Надалі треба, щоб до Музею 

звідусіль – як то було до війни – регулярно приходили всі нові (в комплекті) 

українські видання, а також мистецькі праці, архівні матеріали і взагалі все, 

що стосується України, українського життя й праці та має бути збережене в 

Музеї для українського історика»
1
. 

Про стан і потреби Музею С. Наріжний регулярно надсилав листи 

українським установам, редакціям та окремим особам у діаспорі. Їх суть  

полягала в тому, що Український музей і надалі буде існувати та 

проводитиме  інтенсивну роботу відповідно до Статуту Товариства 1925 

року, як єдина українська науково-дослідна установа за кордоном. 

Архівні документи засвідчують, що вже у липні 1946 р. надійшли нові 

матеріали від інженера Г. Грицая з Праги. Він передав на зберігання його 

листування з О. Кобилянською та іншими особами, що стосувалося видання 

творів письменниці
2
. У серпні наступного року О. Кобилянська  передала на 

збереження до фондів музею архів свого покійного чоловіка – д-ра Л. 

Кобилянського. Це були рукописи, персональні документи, портрет, 

фотографії, відбитки друкованих праць тощо
3
.  

  М. Єреміїв запропонував заснувати у Женеві філію Музею. «Я маю тут 

добрі зв’язки в музейних та наукових колах і думав би, що було б на часі 

                                                           
1
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – К., 
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 ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 465, арк. 50. 



131 
 

   

закласти тут Вашу філію», – писав він 16 липня С. Наріжному
1
. М. Єреміїв 

вважав, що основу збірки філії у Женеві складуть зібрані ним матеріали та 

бюлетені, а відтак вона буде доповнюватись матеріалами з тих країн, з яких у 

той час важко було щось переслати або перевезти до Чехословаччини. М. 

Єреміїв  обіцяв подбати про приміщення для філії та упорядкування 

матеріалів, але за умови, щоб його офіційно було призначено завідувачем 

філії.  

Музей також підтримував зв’язки з Українською бібліотекою ім. С. 

Петлюри в Парижі
2
. М. Палієнко зазначає, що у повоєнний період ці 

інституції продовжували обмінюватися дублетами книжок та журналів. У 

січні 1947 р. С. Наріжний вислав до Парижа три посилки з книжками «як дар 

Музею Бібліотеці»
3
.  

На жаль, Товариству МВБУ не вдалося одержати необхідну фінансову 

допомогу від західної української діаспори. К. Лисюк ще у 1939 р. припинив 

надавати матеріальну допомогу МВБУ
4
. У 1947 р. в Каліфорнії він заснував 

власний Український національний музей, який проголосив спадкоємцем вже 

не існуючого Музею визвольної боротьби України в Празі. Ще в 1946 р. К. 

Лисюк вимагав від С. Наріжного передати йому найцінніші архівні матеріали 

про національно-визвольну боротьбу України і на поштові витрати прислав 

200 дол. Однак, С. Наріжний категорично відмовився від такої пропозиції, 

пояснивши це тим, що чехословацька цензура не пропустила б пересилання 

архівних матеріалів поштою. Водночас С. Наріжний повідомляв, що не 
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бачить жодної небезпеки для подальшої діяльності МВБУ в демократичній 

Чехословаччині, яку очолював президент Е. Бенеш, обіцяючи  підтримку 

українським установам. Крім того, передача архівних документів  суперечила 

б Статутові Товариства. Після такої відповіді К. Лисюк розпочав активну 

боротьбу у західній пресі з С. Наріжним,  безпідставно звинувачуючи його у 

зраді інтересів української нації та передачі збірок МВБУ радянським 

спецслужбам
1
. 

Однією з установ у США, з якою керівництву Музею вдалося 

встановити контакт, був Злучений українсько-американський допомоговий 

комітет (ЗУАДК) у Філадельфії. Заснований 20 червня 1944 р., Комітет  

надавав суттєву матеріальну допомогу українській еміграції в різних країнах 

світу
2
. Матеріальна ситуація в Музеї  визвольної боротьби України змінилася 

після того, як у 1947 р. його відвідав Президент ЗУАДКу В. Галан. Він  був 

здивований станом роботи установи і кількістю збережених матеріалів. В. 

Галан пообіцяв, що ЗУАДК намагатиметься фінансово підтримувати Музей.  

Працівники Музею поступово упорядковували його фонди, що 

знаходились у шафах, скринях, пакунках або й без них, розташованих у двох 

підвальних коридорах Національної та Університетської бібліотек в 

Клементинумі , однак його діяльність наштовхувалась на нові труднощі та 

непорозуміння. 

Влітку 1947 р. президент ЗУАДКу В. Галан написав управі Товариства 

УМ офіційного листа, де повідомляв, що Комітет надасть фінансову 

допомогу за умови, якщо всі фонди Музею стануть його власністю. Умова ця 

на той час була зовсім нереальною, оскільки, суперечила Статутові 
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Товариства, а ЗУАДК не давав жодної гарантії стабільного зберігання й 

використання матеріалів
1
. 

С. Наріжний у своїх спогадах писав: «Для управи це було несподіваним і 

незрозумілим. Без будь-яких пояснень, президент ЗУАДКу ламав своє слово 

й фактично ставив управі ультиматум повної здачі. Д-р В. Галан знав, що 

управа Музею є не тільки в тяжкому, а в просто-таки у безвихідному стані. 

Від ЗУАДКу Музеєві не писали ні про які гарантії щодо забезпечення на 

майбутнє; була одна гола вимога – передати музейне майно ЗУАДКові на 

власність. Що з цим майном мало бути далі, що з ним мав робити ЗУАДК –  

про те д-р В. Галан ні тоді, ні ніколи пізніше нічого не писав… Вимога 

ЗУАДКу про передачу майна була фактично домаганням ліквідації 

музейного Товариства. Виконати ту вимогу управа не могла і з огляду на 

обов’язуючий її статут Товариства, і з огляду на тодішні обставини… 

Передача музейного майна американському комітетові, коли б її на ділі 

почали здійснювати, могла б стягти на празьких діячів Музею небезпечні для 

них репресії й навіть санкції»
2
. Листування Українського Музею і ЗУАДКу 

про передачу матеріалів не дало бажаних результатів, оскільки кожна 

сторона наполягала на своєму.  

15 лютого 1948 р. С. Наріжний писав у цій справі до К. Лисюка (який 

був одним з керівників ЗУАДК): «Ваше звідомлення про те, що висилка 

представника ЗУАДК-у до Праги тепер неможлива, для нас означає, що 

довгождане вирішення музейної справи тим самим відсувається на 

неозначене майбуття. Тому, що ділове полагодження цієї справи неможливо 

без переговорів з повноважним представником ЗУАДК-у на місці в Празі, 

просимо зробити від Вас все залежне, щоб приспішити його приїзд до 
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Праги»
1
. С. Наріжний прохав, щоб у випадку неможливості приїзду 

представника із США, керівництво ЗУАДК делегувало б для завершення 

переговорів та узгодження процесу передачі зібрання МВБУ свого 

представника в Європі. 10 березня 1948 р. Товариство МВБУ прийняло 

постанову про передачу свого майна та збірок ЗУАДК. Згідно цього 

документа, Товариство МВБУ, між іншим, передавало ЗУАДК у Філадельфії 

все своє рухоме та нерухоме майно, а також «всі архівні, музейні, бібліотечні 

й інші матеріали та колекції Музею Визвольної Боротьби України, врятовані 

після воєнного бомбардування дня 14-го лютого 1945 року й тимчасово 

зложені в приміщеннях Національної та Університетської бібліотеки (Прага 

IV, Лютеранська вул. 6)»
2
. 

Однак, ця домовленість між ЗУАДК та Управою МВБУ так і не була 

реалізована через низку як об’єктивних, так і суб’єктивних причин. У перші  

повоєнні роки активізувався процес переселення українських емігрантів з 

країн Європи до США і Канади, у зв’язку з чим перед ЗУАДК стояли 

актуальні завдання організації опіки та допомоги значній кількості біженців 

та переселенців. Крім того, нестабільною була політична ситуація, що 

ускладнювало досягнення офіційної домовленості про надання дозволу на 

перевезення матеріалів з теренів Чехословаччини, керівництво якої  

перебувало під впливом і контролем СРСР, до Сполучених Штатів. На 

Загальних зборах ЗУАДК у травні 1949 р. на вимогу о. Білона дати 

роз’яснення у справі Українського музею В.Галан зауважив, що «ЗУАДК 

робив в цій справі деякі заходи, але [...] чеська амбасада у Вашингтоні 

«просила здержатися»
3
. Досить не однорідною і не однозначною була 
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ситуація й у середовищі української політичної еміграції:  різні її кола по-

різному розглядали можливість передачі архівних збірок під опіку тієї чи 

іншої організації. У повоєнний період почали виникати нові музейно-архівні 

осередки як в Європі, так і в Північній Америці. До того ж для здійснення 

пересилки матеріалів з Європи до США необхідні були значні фінансові та 

людські ресурси. Загострювала ситуацію також конфронтація між К. 

Лисюком та С. Наріжним; К. Лисюк навіть звинуватив у пресі останнього у 

«зраді національних інтересів та передачі українських архівів «совєтам»
1
. 

У зв’язку з новою ситуацією Товариство Українського музею ще 25 

травня 1947 р. скликало загальні  збори, на яких його головою  таємним 

голосуванням було обрано К. Заклинського,  заступником – С. Наріжного, 

секретарем – О. Процюка, а скарбником – О. Балицького. Повідомлення про 

ці збори, а також  подяка меценатам, були надіслані Міністерству внутрішніх 

справ Чехословаччини, Національній та Університетській бібліотекам, які 

безкоштовно зберігали матеріали Українського Музею. Такі ж листи  було 

відправлено до закордонної української преси та на адреси українських 

установ і організацій, зокрема в США й Канаді. У них Товариство просило 

про грошову допомогу на розбудову Українського Музею в Празі.  

С. Наріжний і надалі продовжував наголошувати на тому, що Музей був 

та залишається незалежною українською установою. У листі від 17 березня 

1947 р. до керівництва Осередку української культури й освіти у Вінніпезі 

він зазначав, що упродовж останнього часу Музей не мав жодної допомоги 

від українців з Америки (за два роки було одержано лише 3 долари) і його 

матеріальне становище залишається надзвичайно тяжким: «Музеєві 

                                                           
1
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доводиться буквально боротися за своє існування й збереження своїх 

матеріалів. Але Музей не перестає продовжувати своєї до сьогочасної 

діяльності, лишаючись і надалі науковою українською установою на чужині, 

що утримується виключно на пожертви та внески своїх членів і прихильників 

та є незалежною від політичних та чужонаціональних чинників, од яких 

Музей засадничо ніколи не брав і не бере жодних дотацій»
1
. 

Протистояння між керівництвом Музею та представниками української 

діаспори в США продовжувало загострюватися. Воно підігрівалося 

інформацією, опублікованою 15 жовтня 1947 р. у часописі «Свобода», про те, 

ніби матеріали Українського музею ще в 1945 р. чехословацька влада 

передала до СРСР. У цьому ж номері  вміщувалась фотографія, яка фіксувала 

акт передачі збірок Українського історичного кабінету радянським 

представникам. С. Наріжний надіслав до редакції «Свободи» спростування 

вищенаведеної інформації, де зазначав: «Видрукована в «Свободі» замітка не 

тільки свідомо неправдива, а й обдумано провокативна; вона була зроблена з 

безпосередньою ціллю паралізувати в Америці збірку пожертв для 

Українського музею в Празі. Спричинником тої публікації був хтось, хто в 

тому був заінтересований – для кого та збіркова акція празького Музею була 

небажана»
2
. Однак це повідомлення так і не було опубліковано в українських 

журналах США.  

Тим не менше, Товариство продовжувало свою діяльність, відновлювало 

або налагоджувало по-новому співпрацю з українськими організаціями та 

установами у Франції, Бельгії, Швейцарії, Австрії, Німеччині, Англії, 

Югославії, Канаді і США, а також через Українське товариство культурних 

зв’язків (УТКЗ) з українськими організаціями та українцями в УРСР. У 

одному з листів до Києва Товариство просило надсилати до Музею 
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українську періодику, зокрема «Радянську Україну», «Радянське мистецтво», 

«Українську літературу», «Вільну Україну» та інші періодичні видання
1
. У 

свою чергу директор УТКЗ О. Полторацький надіслав відповідь до 

Товариства МВБУ, обіцяючи, що «в найближчому часі зможемо надсилати 

Вам деяку літературу, крім періодичних видань, які ми будемо висилати Вам 

із номера в номер»
2
.   

У квітні 1947 р. Українське товариство культурних зв’язків з 

Закордоном написало листа до посольства Чехословаччини, де просило 

з’ясувати характер діяльності Товариства і Музею і чи потрібно 

підтримувати з ним надалі діяльність
3
. Політичний відділ іноземних справ 

УРСР  у вересні 1947 р. надіслав відповідь про діяльність Товариства МВБУ. 

У листі зазначалось, що Музей визвольної боротьби заснували у 1926-1927 

рр. буржуазно-націоналістичні елементи, які емігрували із СРСР до 

Чехословаччини. Діяльність музею, мовляв, була спрямована на об’єднання 

буржуазно-націоналістичних кіл, поширення націоналістичної літератури і 

підтримку зв’язків із націоналістами інших держав, переважно з Америки. 

Зокрема, у листі говорилось, що Посольство СРСР в Чехословаччині  

найближчим часом  порушить питання про закриття Музею, як організації 

ворожої для СРСР
4
. 

Незважаючи на явну провокацію, Музей намагався продовжувати 

діяльність. Управа Товариства вела мало результатні перемовини з 

керівництвом Національної та Університетської бібліотеками про надання 

відповідних приміщень, продовжувала листування з ЗУАДКом, редакціями 
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та установами на Заході. Музей все ще звертався з листами до української 

діаспори за матеріальною допомогою, однак на ці заклики після 

опублікування провокаційної статті в західній пресі не принесли.  

По мірі посилення контролю з боку СРСР за ситуацією в  

Чехословаччині, зміцнення позицій комуністів у чехословацькому 

коаліційному уряді погіршувалось ставлення влади до діяльності Товариства. 

У 1946-1947 рр. чеська і словацька преса була переповнена антиукраїнськими 

виступами у зв’язку з перебуванням на території ЧСР озброєних загонів 

Української повстанської армії. 6 лютого 1947 р. прокомуністичний 

Слов’янський комітет, керований Москвою, надіслав Міністерству 

внутрішніх справ Чехословаччини листа, в якому звертав увагу на 

«антирадянський» і «антидержавний» характер діяльності Товариства 

«Музей визвольної боротьби України» в Празі в минулому і вимагав його 

закриття.  

28 лютого 1948 р. внаслідок державного перевороту до влади в 

Чехословаччині прийшли комуністи, що й призвело до ліквідації Товариства 

«Музей визвольної боротьби України». Для того, щоб зберегти зібрані 

матеріали, управа Товариства «Український музей» 10 березня 1948 р. 

ухвалила рішення про передачу фондів ЗУАДКу. У цьому зв’язку постає 

питання, чому управа Музею спочатку не хотіла, а потім погодилася 

передати майно у власність ЗУАДКу. З цього приводу С. Наріжний писав: 

«Треба було створити хоч якусь ілюзію того, що за Музеєм стоять 

американські українці, що вони будуть домагатися музейного майна, щоб 

чеські чинники про це знали й числилися з можливою відповідальністю за це 

майно в майбутньому. Оце був той головний побудник і пояснення, чому 

ЗУАДКові врешті вислали підтвердження про передачу музейного майна й 

зазначені в тому підтвердженні документальні прилоги [...] Та передача 

давала ЗУАДКові підстави пред’являти свої претензії, ставити відносно 
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Музею домагання, виступати за Музей перед міжнародними чинниками й 

узагалі управлювала ЗУАДК робити все можливе для врятування Музею»
1
. 

У зв’язку з таким рішенням  постала проблема, яким чином здійснити 

перевезення матеріалів з Праги до США. Звернення по допомогу до 

генерального консула США в Празі не дало позитивного результату. 

Оскільки влада Чехословаччини не погоджувалася на вивезення з теренів 

країни музейного майна, голова ЗУАДК В. Галан визнав недоцільним 

подальше опікування справами Музею. 

Тим часом у відповідності до розпорядження представників нової влади 

ЧСР 26 березня 1948 р. Товариство «Український музей» офіційно 

припинило своє існування, а матеріали Музею були опечатані. 30 березня 

1948 р. голові Товариства К. Заклинському було вручено постанову 

наступного змісту: «Товариство Музей визвольної боротьби України, яке має 

в Празі осідок від 1925 р. й було засновано правоорієнтованою групою 

української еміграції, що спиралася на різноманітних противників 

совєтського режиму, згромаджує під видом наукової праці протисовєтський 

політичний матеріал. За окупації розпорядком т.зв. німецької Таємної 

державної поліції з дня 6 липня 1940 р. ч. 72/39-ІІ А Товариству була 

дозволена діяльність»
2
.  

Наприкінці постанови про скасування реєстрації Товариства містилось 

застереження про те, що її виконання можна відтягнути на 15 днів. Голова 

Товариства К. Заклинський використав це право, подавши апеляцію 12 квітня 

1948 р., в якому спростував усі обвинувачення. Проте це вже не мало 

значення, оскільки частина документів була вивезена з підвалів 

Клементинума. Через тиждень після подання апеляції працівники 

чехословацької державної безпеки забрали К. Заклинського на сім місяців до 
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психіатричної лікарні в Богніцях, недалеко від Праги, де він був позбавлений 

своєправності і не міг писати скарги і протести
1
. 

Вивіз матеріалів проводився секретно, однак С. Наріжний про нього 

довідався і гостро запротестував у листах до вищих державних органів, але 

його протести не дали результатів. Тоді він вирішив звернутися за 

допомогою до української громади на Заході, детально поінформувавши про 

загарбання фондів МВБУ чехословацькою комуністичною владою. Влітку 

1948 р. С. Наріжний написав гостру протестну статтю під назвою «Музей 

визвольної боротьби України, його доля й наше національне завдання», яку 

вислав до Канади своєму колишньому професорові в УВУ та останньому 

довоєнному голові Товариства МВБУ Д. Дорошенку, з яким зв’язувала його 

давня дружба й успішна співпраця. Він просив опублікувати її на сторінках 

вінніпезького «Українського голосу» і зробити з надрукованого книжкову 

відбитку. Восени 1948 р. цей матеріал було опубліковано в названому 

часописі під псевдонімом «Я. Бирич» з кількома продовженнями
2
.  

На жаль, на статтю С. Наріжного, яка  була зверненням до світової 

громадськості із закликом допомогти науковій установі, яка нічим не 

провинилася, ніхто з українських діячів Заходу не відгукнувся, ніхто й не 

поцікавився, куди було вивезено матеріали, які українська еміграція  так 

старанно збирала й зберігала. У оприлюдненій брошурі С. Наріжний  

наголошував, що комуністична влада Чехословаччини без найменшої 

підстави й найменшого обгрунтування на основі вигаданих звинувачень 

засудила МВБУ «на смерть». Автор  зазначав: «При кінці 1948 р. в Празі 

чеській сталася подія – незвичайна, нечувана й неможлива ні в якій 

культурній країні, а саме: державне насильство над національною чужою 

музейною інституцією, яка десятки літ існувала тут вповні легально, 

                                                           
1
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – К., 

2005. – С. 66. 

2
 Там само.  



141 
 

   

користуючись гостинністю для своєї чисто наукової діяльності. Ця інституція 

була, без найменшого з її сторони приводу, волею державної адміністрації, 

знищена, а її майно без огляду на його національний характер, значіння й 

приналежність було органами тієї адміністрації забране, розпарцельоване й 

має бути частками приділене для використання власним державним 

установам. Таке насильство було доконане над Музеєм визвольної боротьби 

України – національною українською установою, що була знана і дорога 

українцям на цілому світі, що її самі українці своїми власними коштами й 

працею – без найменшої чужої помочі й участи-будували, її вдержували й 

про неї дбали. Знищення в Празі Музею визвольної боротьби України і 

забрання чужинцями наших національних пам’яток і майна маємо розглядати 

не тільки як одну з численних втрат, яких ми мали вже так багато, що ними 

вже приголомшена сама гострота нашого відчування й до яких ми вже 

збайдужіли й аж звикли. Те, що зроблено з нашим Музеєм в Празі, маємо 

посудити не тільки з свого українського становища – маємо глянути на нього  

з становища слов’янського й загальнолюдського»
1
. Далі йшло гостре 

звинувачення чехословацької комуністичної влади, рішення якої відносно 

ліквідації музею автор назвав брутальним, аморальним, злочинним та таким, 

що протиставляє його гуманному ставленню до Українського музею уряду 

ЧСР міжвоєнного періоду.   

Таким чином, Друга  світова війна наклала негативний відбиток як на 

долі української еміграції, так і на діяльність Товариства МВБУ, внісши 

серйозні корективи у її зміст, форми і методи. Незважаючи на 

недоброзичливу політику гітлерівського окупаційного режиму і нових 

чеських владних структур, управа Музею продовжувала використовувати 

щонайменші можливості для збереження і часткового поповнення 

документальних колекцій, для продовження наукових досліджень та 
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 Бирич Я. Сторінки з чесько-українських взаємин: Український музей у 

Празі. – Вінніпег, 1949. – С. 9, 12. 
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проведення просвітницької роботи. Вступ радянських військ у 

Чехословаччину, утвердження тут комуністичної влади викликали загрозу 

подальшому існуванню Товариства МВБУ. Негативно позначились і 

повоєнні зміни в локалізації української еміграції, а також  чвари в 

діаспорному середовищі навколо успадкування його документальних 

ресурсів Музею. Все це призвело до згортання діяльності Товариства, а на 

порядок денний постало питання про подальшу долю найбільшого скарбу 

Музею – його унікального архіву. 

 

 

4.2. Роль Товариства МВБУ у збереженні документальної спадщини 

та доля його фондів 

 

У другій половині квітня 1948 р. з Клементинума частину архівних 

матеріалів МВБУ, очевидно спецслужбами, було вивезено, але  куди ці 

матеріали перемістили, не знали навіть працівники Національної та 

Університетської бібліотек. Це вважалося «державною таємницею». Як 

зазначає С. Наріжний: «Вже в 20-их числах квітня з музейного складовища в 

Університетській бібліотеці (Прага-Клементинум) була без участи й відома 

Товариства відібрана й вивезена не знати куди значна частина зложених там 

матеріалів. Є підстави твердити, що поліційні агенти, які при допомозі 

в’язнів переводили цю операцію, мали інструкції відбирати головно 

рукописний матеріал, а матеріал бібліотечний залишати на місці. Для кого й 

для чого відібраний і куди вивезений той музейний матеріал – певністю не 

знати, можна лише здогадуватися. Не виключене, що його буде вжито як 

політичний бакшіш для союзної держави. Звичайно, ніхто не може 

заперечувати чехословацькій владі права робити ті чи інші дарунки, кому 

вона хоче і кому то вважає за потрібне. Але має так робити з свого 
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власного»
1
. Іншу частину матеріалів, що залишилися в Клементинумі, а 

також бібліотеку з великою колекцією преси, Міністерство внутрішніх справ 

передало чехословацькому Міністерству шкільництва, науки і мистецтва, яке 

за розпорядженням від 1 червня 1948 р. мало розмістити їх у Слов’янській 

бібліотеці у Празі 
2
. Однак, у бібліотеці не вистачало місця для такої великої 

кількості документів і приміщень для працівників, а тому документи й надалі 

залишалися в підвальних приміщеннях Клементинума. 

У 1957 р. Головне архівне управління (ГАУ) МВС СРСР одержало із 

Чехословаччини повідомлення, що в Празі знайдено велику кількість 

документальних матеріалів, які стосуються України. 1-10 вересня 1957 р. у 

відрядження до Праги відбули начальник ГАУ СРСР М. Прокопенко та 

начальник Архівного управління УРСР С. Пількевич «з метою на місті 

ознайомитися з вищезгаданими документальними матеріалами». 

Характеризуючи у своїй доповідній записці матеріали колишнього МВБУ, 

які знаходилися «в глибокому підвальному приміщенні», С. Пількевич 

відзначав, що, окрім значної кількості писемних пам’яток, там було дуже 

багато фотонегативів і позитивів (загальна кількість пам’яток – близько 4-х 

вагонів). У висновку С. Пількевич підкреслював, що «матеріали в дуже 

поганому стані, над ними потрібно провести величезну роботу, щоб зробити 

їх доступними для використання»
3
. 

За даними, які наводить  М. Палієнко, у 1958 р. чехословацький уряд 

передав частину матеріалів МВБУ до Києва. Важливі відомості про 

                                                           
1
 Бирич Я. Сторінки з чесъко-українських взаємин: Український музей у 

Празі. – Вінніпег, 1949. – С. 32–33. 

2
 Мушинка М. Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його 

фондів. – К., 2005. – С. 109. 

3
 Палієнко М. Палієнко М. Палієнко М. Архівні центри української еміграції  

в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля архівних 

колекцій) : дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2008. – С. 265.  
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надходження документів з Чехословаччини у листопаді 1958 р. містить 

листування між Головним архівним управлінням при Раді міністрів УРСР та 

дирекцією ЦДІА УРСР у Києві. З цих документів довідуємось, що «в 

листопаді 1958 р. з Чехословаччини надійшло 10 тонн розсипу – матеріали 

українських націоналістичних організацій і частина матеріалів, вивезених з 

УРСР німецькими окупантами»
1
. 15 грудня 1960 р. було укладено 

спеціальний «План оперативної розробки документальних матеріалів групи 

фондів українських буржуазних націоналістів за кордоном, які надійшли до 

ЦДІА УРСР з Чехословаччини у 1958 р.». Матеріали цього надходження 

умовно були поділені на наступні групи:  

1) матеріали таборів військовополонених російської армії періоду Першої 

світової війни, які розташовувалися на території Австрії та Німеччини (містили 

відомості про кількісний склад військовополонених та характер їх діяльності в 

таборах; форми документів – накази, списки, протоколи засідань громадських 

організацій, листування; обсяг – 4 об’єднання фондів, 823 од. зб. за 1914-1918 

рр.); 

2) матеріали таборів інтернованих формувань Армії УНР та з’єднань 

УГА на теренах Польщі та Чехословаччини (обсяг – 17 фондів, 1088 од. зб. за 

1919-1923 рр.);  

3) матеріали українських урядів (Української Держави, УНР та ЗУНР) та 

їх дипломатичних представництв за кордоном (містили відомості про 

діяльність урядів, особовий склад державного апарату; форми документів – 

листування, доповіді, списки, заяви; обсяг – 33 фонди, 768 од. зб. за 1917-

1923 рр.);  

                                                           
1
 Палієнко М. Палієнко М. Палієнко М. Архівні центри української еміграції  

в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля архівних 
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4) матеріали установ, громадських організацій, видавництв та освітніх 

закладів українських емігрантів за кордоном (форми документів – протоколи, 

доповіді, звіти, списки, заяви; обсяг – 107 ф., 2636 од. зб. за 1915-1944 рр.);  

5) матеріали українських громадських установ на території західних 

областей України у період перебування їх у складі Польщі, Чехо-Словаччини 

та Угорщини (обсяг – 9 фондів, 33 од. зб. за 1915-1928 рр.); 

6) матеріали особових фондів українських емігрантів (обсяг 46 ф., 545 

од. зб.). Відзначалося, що матеріали 5-ї групи являють собою частини фондів, 

які належиться передати до архівів західних областей України
1
. Після цього 

тривалий час ніхто з радянських істориків так і не наважився поцікавитись, 

як склалася подальша доля засекречених документальних колекцій, зібраних 

Товариством МВБУ, а також їх інформаційним потенціалом. 

Тільки після суверенізації та відновлення незалежності України на 

початку 1990-х років вперше після довготривалого «мертвого сезону» став 

проявлятися інтерес до «білих плям» української історії, руху опору, долі і 

змісту документальної спадщини МВБУ. Це й дало поштовх розсекреченню 

спецфондів архівів України та Чехословаччини з матеріалами про еміграцію 

міжвоєнного періоду, що в свою чергу створило умови для їх  дослідження. 

У серпні 1995 р. в Празі відбулася міжнародна наукова конференція 

«Російська, українська та білоруська еміграції у міжвоєнній 

Чехословаччині», на виставці якої були представлені матеріали із колекцій 

зібраних працівниками МВБУ. 

Одним із перших в Україні до роботи з документами Празького архіву  

долучився начальник відділу зберігання та обліку Архівного фонду 

Головного архівного управління при КМ У країни, а відтак – головний 

хранитель фондів  ЦДАГО України А. Кентій, який займався 
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впорядкуванням фонду «Український музей у Празі». Свідченням цього є  

його стаття, опублікована в 2000 р.
1
  

З поміж науковців дослідження історії переміщення фондів МВБУ 

започаткувала Л. Лозенко, яка висвітлила цей процес у  наукових розвідках 

«Празький український архів: Історія і сьогодення» та «До історії Празького 

українського архіву»
2
. Вона зазначила, що з території Чехословаччини в 1945 

р. було вивезено лише матеріали Українського історичного кабінету, а 

документи МВБУ залишились в Празі. На думку авторки, «після вступу 

Червоної армії до Праги Москва вислала туди начальника Головархіву НКВС 

І. Никитченка, якому без великих труднощів вдалося вивезти до Радянського 

Союзу весь Російський закордонний історичний архів, що знаходився поряд з 

архівом Українського історичного кабінету. Никитченко хотів прилучити 

його до Російського архіву і разом вивезти в Москву, однак уряд 

Чехословаччини не дав на це згоди, мотивуючи відмову тим, що в 

Українському історичному кабінеті є багато матеріалів на умовах депозиту. 

Тоді за безпосереднім розпорядженням Л. Берії до  Праги було направлено 

групу визначних архівістів України, яка вступила в переговори з прем’єр-

міністром З. Фірлінгером, міністром освіти З. Неєдлим та міністром 

внутрішніх справ В. Носеком і добилась у них згоди на вивезення матеріалів 

Українського історичного кабінету до Центрального державного історичного 

архіву в Києві «як дарунок Чехословаччини Українській Академії Наук на 

                                                           
1
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знак щиросердечної дружби чеського і українського народів»
1
. На вимогу 

міністра закордонних справ В. Клементіса, українська сторона зобов’язалась 

утримувати матеріали Українського історичного кабінету в Києві як одне 

ціле під назвою «Празький український архів», виготовити з них для чехів 

фотокопії. Однак, як стверджує Л. Лозенко, жодної з цих умов дотримано не 

було.  

Більш грунтовні відомості про вивезення матеріалів Українського 

історичного кабінету подала П. К. Грімстед у згадуваній вже публікації про 

празькі архіви, вивезені до СРСР. Вона дійшла наступного висновку: «У 

жовтні 1945 р. важливий товарний вагон матеріалів Українського 

історичного кабінету був переданий прямо з Праги до Києва»
2
, а не до 

Москви. Як зазначає Л. Лозенко,  інші матеріали МВБУ були доставлені у 

Київ восени 1958 р. завдяки ініціативі тогочасного директора Центрального 

архіву кінофотофонодокументів Г. С. Пшеничного (1914-1994), якого з цією 

метою було направлено до Праги за вказівкою ЦК КП України.  

Коротку інформацію про київські матеріали Музею визвольної боротьби 

України, що знаходяться в ЦДАВО України, подала колишній директор 

цього архіву Л. Яковлєва у статті «Празькі фонди в Києві». Авторка 

висвітлила, як саме документи Українського історичного кабінету та МВБУ 

потрапили в Україну. Вона підкреслила заслуги Г. Пшеничного в цій справі. 

Л. Яковлєва зазначила, що матеріали МВБУ у 1958 р. були спрямовані в 

Харків, але, оскільки ЦДАЖР УРСР у Харкові не мав вільного місця для 
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такої великої кількості документів, а в Києві вже розроблявся проект 

будівництва комплексу споруд центральних державних архівів, було 

вирішено, що до перенесення ЦДАЖР із Харкова в Київ ці документи будуть 

зберігатися в Харкові. Після побудови Центрального державного історичного 

архіву в Києві вони були переправлені туди і долучені до фондів 

Українського історичного кабінету. 

Зі статті Л. Яковлєвої довідуємось, що у липні 1983 р. консульський 

відділ посольства СРСР у Чехословаччині за погодженням з Центральним 

архівним управлінням Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини 

відправив до Києва на адресу Ради Міністрів УРСР архівні матеріали, 

упаковані в 27-ми ящиках. У грудні 1983 р. вони були передані на державне 

зберігання до ЦДАЖР у Києві та долучені до надходжень 1945-1958 рр. Не 

викликає сумнівів, що основу цих матеріалів становили документи 

колишнього Музею визвольної боротьби України, що залишались в 

Клементинумі. 

З-поміж сотень фондів колишнього МВБУ, що зберігаються в 

Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України, 

було створено фонд «Наріжний Симон Петрович – український буржуазний 

націоналіст-емігрант, професор Українського вільного університету в Празі». 

У ньому зосереджувались особисті документи С. Наріжного: шкільні 

свідоцтва, залікові книжки з України і Праги, свідоцтво про шлюб, 

народження доньки, дипломи про закінчення студій, здобуття вчених 

ступенів, посвідки про зайняття, членські квитки, реєстраційні анкети тощо. 

Зібрані  тут рукописи кількох наукових праць Наріжного, його листування з 

різними установами та приватними особами (1927-1947), фотографії  та ін. 

Подібні особисті фонди в ЦДАВО України мають майже всі професори 

УВУ в Празі, деякі журналісти, політики та інші представники української 

еміграції. Однак, у жодному випадку не сказано, що вони побудовані на 

підставі матеріалів празького МВБУ, хоча в цьому не може бути сумніву. 

Досить  багатим і змістовним є  фонд «Управа Товариства Музей визвольної 
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боротьби України», що охоплює 20 справ обсягом  понад 200 аркушів
1
. У 

ньому зберігаються: Статут Товариства, заклики та обіжники, протоколи 

загальних зборів (1929-1944), звіти про діяльність (1925-1944), листування з 

різними установами (350 арк.), списки й адреси членів та жертводавців, 

майже повний комплект «Вістей МВБУ» та багато інших матеріалів. Цей 

фонд було опрацьовано ще 4 квітня 1949 р., однак з того часу, крім 

ревізійних органів, до нього нікого  не допускали
2
. Ще багатшим є фонд 

«Товариство Музей визвольної боротьби України м. Праги (ЧСР)», 

заснований у 1961 р., що охоплює 20 справ за 1925-1948 роки. У ньому є 

кілька варіантів статутів Товариства МВБУ, звіти про діяльність та фінансові 

звіти, звернення до українців за кордоном, списки членів та жертводавців, 

листування, бухгалтерські книжки та документи, статті різних авторів про 

Музей тощо.  

117 коробок матеріалів МВБУ зберігається в Центральному державному 

архіві громадських об’єднань України. Вони потрапили туди в часи 

горбачовської перебудови (1988 р.) із архіву Управління КДБ в УРСР. До 

фонду, крім матеріалів МВБУ, увійшли й окремі документи з інших архівних 

зібрань української еміграції. Фонд класифіковано, систематизовано й 

описано за трьома описами, а саме: 

1. Документи і матеріали українських організацій, союзів, спілок, 

товариств і громад на еміграції. Є тут фрагменти архівів УНР та ЗУНР, 

Головної команди частин УГА в Чехословаччині, політичних партій, 

громадських організацій, військових організацій, союзів та товариств, 

наукових асоціацій, товариств та інститутів, навчальних закладів, культурно-

освітніх установ, релігійних, професійних, студентських та спортивних 

організацій, редакцій та видавництв. У окрему справу виділено матеріали 

                                                           
1
 ЦДАВО України, ф. 4026, оп. 1, спр. 1–20. 

2
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. – С. 

117.   
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МВБУ в Празі. Вона охоплює статут, комунікати, постанови, звернення до 

громадськості, листування, протоколи зборів, інформації про нові 

надходження, збірки церковних стародруків, пам'ятну книгу з автографами 

жертводавців, документи й матеріали надіслані на зберігання до Музею 

тощо. 

2. Документи і матеріали українських державних, військових, 

громадсько-політичних діячів, представників церков, науки, культури і 

освіти. До найбільш важливих фондоутворювачів належать: Дмитро 

Битинський, Василь Біднов, Володимир Винниченко, Євген Вировий, 

Олександр та Валерія Вілінські-Конор, Богдан, Зефа та Корнило Заклинські, 

Юрій Коллард, Харитина Кононенко, Кость Мацієвич, Володимир 

Міяковський, Михайло Мухин, Симон Наріжний, Іван Огієнко, Михайло 

Омелянович-Павленко, Олександр Осецький, Всеволод Петрів, Євген 

Петрушевич, Віктор Приходько, Василь Прохода, Іван Рудичів, Софія 

Русова, Валентин та Микола Садовські, Улас Самчук, Василь Сімович, Петро 

Сливенко, Степан Смаль-Стоцький, Володимир Старосольський, Василь 

Филонович, Микола Чеботарів, Левко Чикаленко, Микола Чирський, 

Володимир Шевченко, Олександр Шульгин, Вадим Щербаківський та Андрій 

Яковлів. Документи кожного з них мають для української історії і культури 

велике значення. У справі С. Наріжного, наприклад, відклалися листи від 

рідних і знайомих: В. Біднова, Ю. Добриловського, К. Заклинського, Н. 

Козицького, З. Мірної, С. Сірополка та інших осіб (1928-1947). 

3. Часописи, газети, бюлетені та інші друковані видання. Тут є неповні 

комплекти і окремі примірники кількох десятків журналів і газет з різних 

країн світу. 

З поміж  документів державних і політичних установ заслуговують 

уваги матеріали Президіальної канцелярії Західноукраїнської Народної 

Республіки за 1917 – 1923 рр. (спр. 43-67), зокрема листування та 

дипломатичні паспорти президента Є. Петрушевича, меморандуми, 

звернення, протоколи засідань різних державних інституцій ЗУНР. 
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Діяльність політичних партій та організацій відображена в  документах 

Закордонної групи УСДРП (спр. 146-159), УПСР (спр. 160), Союзу 

визволення України (спр. 163-167), Організації українських націоналістів 

(спр. 168-186). 

Однак слід підкреслити той факт, що більшість колекцій фонду 269 

ЦДАГО України має фрагментарний характер і тільки доповнює відповідні 

фонди ЦДАВО України. Зокрема, тут зберігаються деякі матеріали (статути, 

протоколи зборів, листування, брошури) Українського громадського комітету 

в ЧСР (спр. 194-195), Комітету західноукраїнської еміграції в ЧСР (спр. 209-

215), Української громади в ЧСР (спр. 270-289), Українського військово-

наукового товариства у Празі, Українського історико-філологічного 

товариства у Празі (спр. 403-422), Українського наукового інституту в 

Берліні (спр. 423-425), Українського вільного університету в Празі (спр. 426-

435), Української господарської академії в Подєбрадах (спр. 436-446), 

Центрального союзу українського студентства (спр.512-720), Союзу 

українських пластунів-емігрантів в ЧСР (спр. 931-991) та інших установ й 

організацій, окремі архівні фонди яких представлені у ЦДАВО України.  

Окрім писемних пам’яток, український Музей у Празі  зібрав цінні 

колекції фотодокументів. Їх окремі частини зберігаються тепер у фондах 

ЦДАВО, ЦДАГО України, однак найбільш цілісно вони представлені в 

Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. 

Пшеничного.  

Однією з перших звернулась до вивчення та атрибуції фотодокументів з 

колекцій МВБУ Н. Топішко
1
. Згодом цю працю продовжила Т. Боряк, яка на 

основі проведених студій підготувала доповідь, присвячену даній проблемі і 

                                                           
1
 Див.: Топішко Н. Опис фотоальбомів з празького Музею визвольної 

боротьби України, що зберігаються у Центральному державному 

кінофотофоноархіві України / Ніна Топішко // Генеза. – 1995. –  № 1 (3). – С. 

144–146. 
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виголосила її на міжнародній конференції «Музей визвольної боротьби 

України. До 80-ї річниці заснування» у Празі. Фотодокументи з колекції 

МВБУ надійшли до кінофотофоноархіву України у 1959 р. у вигляді 

сформованих альбомів. В архіві вони були закаталогізовані у порядку 

надходження, однак без зазначення джерела походження. І тільки в останні 

роки з певною долею вірогідності дослідникам вдалося встановити 

приналежність 26 альбомів до колекції МВБУ, які містять 3582 фотокартки. 

Найчисленнішу групу фотодокументів представляють світлини з життя 

військовополонених та інтернованих українців у таборах Німеччини, Австро-

Угорщини,  Польщі та Чехо-Словаччини (в цілому – 1900 од.). Окрема група 

фотографій висвітлює сторінки історії Українських січових стрільців (альбоми 

№№ 85, 87). Цінним іконографічним джерелом є «Альбом заслужених 

русинів» (№ 119), в якому зібрано 80 світлин відомих українських політичних, 

культурних, церковних діячів та вчених. Фотознімки М. Грушевського, П. 

Скоропадського, С. Петлюри, командирів УГА зберігаються у «Збірці світлин 

ІІ Військового відділу МВБУ» (альбом № 83). 

У фондах ЦДКФФА України зберігаються два родинні альбоми 

української поетеси О. Теліги, в яких містяться численні фотографії Олени та 

Михайла Теліг, батька поетеси – І. Шовгеніва, а також Л. Мосендза, Д. 

Донцова, Є. Маланюка, В. Куриленка та інших українських діячів в еміграції. 

Згідно запису, зробленого співробітниками МВБУ чеською мовою, можна 

встановити дату надходження цих альбомів до музейної колекції – 19 квітня 

1943 р. Важливу роль у введенні цих цінних джерел до наукового та 

суспільного обігу відіграли дослідження та публікації Н. Миронець
1
, у яких 

широко використано фотодокументи з зазначених альбомів. Опублікування 

цих фотографій дає можливість збагатити наші уявлення не тільки про 

                                                           
1
 Теліга О. О краю мій… : твори, документи, біографічний нарис / [упоряд., 

переднє слово, прим. Н. Миронець]. – К., 2006. – 496 с. та ін. 
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родинне життя О. Теліги, але й наблизили читачів та дослідників до 

розуміння внутрішнього світу славетної української поетеси. 

Матеріали з колекції МВБУ наявні сьогодні також у фондах 

Національного музею історії України. За  даними, опублікованими Н. 

Ковтанюк, численна група експонатів Національного музею, а саме – 1785 

од. зб., походять із фондів МВБУ
1
. Дослідниця поділила їх на 2 основні 

групи, до першої з яких належать нагороди, почесні нагрудні знаки, військові 

кокарди, значки (загалом 1777 од. зб.), а до другої – експонати, виготовлені з 

тканини – головні убори, прапори, нарукавні пов’язки (8 од.). Частина з цих 

пам’яток потрапила до Києва з Праги наприкінці 1958 р. разом з іншими 

матеріалами з колекції МВБУ. 29 березня 1962 р. експонати були передані до 

Державного історичного музею УРСР за актом № 1792, в якому зазначалося, 

що «перелічені матеріали були виявлені серед архівних матеріалів, що 

належали МВБУ, який був створений українськими націоналістами в Празі у 

1925 р.»
2
. Таким чином, 30 од. потрапили до Музею під назвою «Речі 

українських буржуазних націоналістів, виявлені серед матеріалів ЦДІА». У 

1969–1970 рр. ця група матеріалів поповнилася ще 1755 експонатами. 

Із заснуванням Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

(2007 р.) започатковано формування низки архівних, бібліотечних та 

музейних фондів документів (оригінали або копії), книг, листівок та 

предметів, вивезених свого часу за межі України, або створених там 

українською еміграцією. Серед цих свідчень є низка таких, які пов’язані з 

діяльністю Товариства МВБУ, його  співпраці з іншими українськими 

установами, товариствами та організаціями, фонд студентського руху. До 

                                                           
1
 Див.: Ковтанюк Н. Внесок Національного музею історії України у 

збереження історико-культурної спадщини України / Н. Ковтанюк // 

Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, 

перспективи. – К., 1999. – Вип. 12. – С. 291. 

2
 Там само.  
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речі, в 1937 р. при МВБУ було створено Архів українського студентства, 

документи якого містили важливі відомості про розвиток вищої української 

освіти в еміграції. 

 Отже, досить велика частина документів з історії української 

державності, зібраних і збережених Товариством МВБУ, були перевезені на 

батьківщину і є сьогодні невід’ємним компонентом Національного архівного 

фонду України. Однак, не мало документів його колекцій втрачені або все ще  

розпорошені по закордонних архівах, зокрема в США, Канаді, Польщі, Росії, 

Чехословаччині та ін.    

Багаторічна діяльність створеного в Празі Товариства «Музей 

визвольної боротьби України» відіграла важливу роль у збереженні 

історичної пам’яті про революційну добу і державотворчі процеси, в 

консолідації української еміграції навколо ідеї національної державності, 

посідає помітне місце в історії  України. Вагомий внесок у заснування МВБУ 

належить відомим науковцям та громадським діячам, об’єднаним навколо 

Українського вільного університету в Празі (І. Горбачевський, Д. Антонович, 

Д. Дорошенко, В. Сімович, С. Смаль-Стоцький, О. Шульгин, Ф. Щербина та 

ін.). Архівні, музейні та книжкові фонди МВБУ комплектувалися із зібрань 

таборових громад полонених та інтернованих вояків-українців, документів 

дипломатичних місій УНР, архівів Українських січових стрільців, матеріалів 

установ та організацій, які постали в еміграції. Завдяки діяльності 

українських громадських діячів діяльність Товариства поширилась не тільки 

в Празі, а й за межами Чехословаччини. Збирання, зберігання та 

опрацювання пам’яток національної історії періоду Української революції 

1917-1921 рр.,  визвольної боротьби українського народу за державність та 

незалежність дає можливість сучасним дослідникам глибше аналізувати і 

осмислювати проблеми, пов’язані з українським державотворенням.   

Управа Товариства виявила науковий підхід до виявлення, збирання  та 

комплектування колекцій, фіксуючи по мірі можливості в інвентарних 

книгах інформацію про походження пам’яток, час та місце їх створення, дані 
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про фондоутворювачів. Документи і матеріали, які збирало Товариство, 

належали різним державним органам, інституціям, політичним партіям, 

організаціям, культурно-освітнім, науковим та іншим установ доби 

визвольних змагань 1917-1921 рр. та міжвоєнного періоду, а також  особисті 

архіви українських вчених, громадсько-політичних, культурних, церковних 

діячів. Основу документальних ресурсів становили матеріали, створені на 

українській території і вивезені за кордон їх власниками, а також матеріали, 

які появилися внаслідок діяльності різних українських інституцій та окремих 

осіб в еміграції у країнах осідку.  

Тематика документів відбивала основні аспекти діяльності української 

еміграції у громадсько-політичній, військовій, соціально-економічній, 

культурній, науковій, освітній та релігійній сферах. Пріоритетне місце в них 

посідала ідея української державності. За видовою ознакою тут були 

представлені документи офіційного (накази, статути, протоколи зборів, 

анкети та реєстри членів, фінансові звіти, бюлетені, оголошення, програми, 

афіші) та особового походження (листування, мемуари, записки), а також 

іконографічні, зображальні та картографічні джерела. У архівних фондах 

зберігалися оригінали, засвідчені копії та копії документів у машинописному 

та рукописному варіантах, однак переважний відсоток матеріалів становлять 

оригінали та автографи, що збільшувало джерельну та історичних цінність 

емігрантських колекцій. Товариство МВБУ проводило різнопланову і досить 

плідну наукову роботу на основі зібраних матеріалів з історії української 

державності, поширювало знання серед емігрантів. 

Зусиллями співробітників Товариства, зокрема Д. Антоновича, І. 

Горбачевського, Д. Дорошенка, С. Наріжного, С. Смаль-Стоцького, А. 

Яковліва та інших було не тільки засновано Музей, налагоджено роботу його 

архіву, де у численних фондах зберігалися безцінні історичні документи з 

історії української державності, але й нагромаджено цікавий досвід наукової, 

архівно-музейної та просвітницької діяльності. Збережені завдяки 

Товариству документи українських урядів доби визвольних змагань, 
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документальні зібрання українських дипломатичних місій у різних країнах 

світу, документація таборів інтернованих, особові колекції українських 

емігрантів та ін. нині дедалі ширше актуалізуються, активно залучаються до 

джерельних комплексів наукових досліджень. Головною особливістю 

діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» було те, що 

вона розкривала історію державотворчого процесу як доби Національно-

визвольних змагань 1917-1921-х рр., так й інших періодів української 

державності, відстоювало, поширювало і утверджувало нескореність 

національно-визвольної ідеї українського народу, досвід його  боротьби за 

власну самостійну державу. Історія і досвід Музею настільки популярні і 

привабливі, що його бренд використовується і в сучасних умовах. Зокрема, в 

2012 р. відкрився Музей визвольної боротьби у Львові, який розглядає себе 

спадкоємцем традицій подібних установ, включаючи й Музею у Празі. Музей 

визвольної боротьби Прикарпатського краю ім. С. Бандери працює в Івано-

Франківську. З 1978 р. функціонує Музей української визвольної боротьби 

ім. С.Бандери у Лондоні. Отже, традиції українського визвольного 

музейництва національно-державницького спрямування живуть, 

успадковуються, продовжуються і збагачуються. 
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ВИСНОВКИ 

 

          Дослідження ідеї української державності в діяльності Товариства 

«Музей визвольної боротьби  України» в Празі (1925 – 1948 рр.) засвідчило 

актуальність і багато в чому новизну дисертаційної роботи. Вона дозволила 

сформувати цілісне знання про задум, мотиви, причини і мету заснування 

Товариства, його ідейні засади і організаційну структуру, про склад, форми, 

методи і основні напрями наукової, архівно-бібліотечної, музейної та 

просвітницької діяльності.  

         Музей постав у травні 1925 р. в Празі як науково-культурницький 

осередок української еміграції, що сформувалася, головним чином, після 

згасання визвольних змагань і державотворчих процесів  на теренах України 

революційної доби, з метою збирання, концентрації, збереження,  

дослідження і поширення унікальних документальних та інших свідчень про 

Українську революцію 1917 – 1921 рр. як апогей національно-визвольної 

боротьби і державотворення. У епіцентр його діяльності було покладено 

національну ідею української державності, збереження документальних 

свідчень державотворення, історико-культурної спадщини його учасників, 

формування національно-державницької свідомості молодої генерації борців 

за відновлення незалежної, самостійної і соборної України. 

        На пріоритетне місце дослідження поставлено людський фактор: 

виокремлено імена ініціаторів, фундаторів, творців, спонсорів і симпатиків 

Товариства «Музей  визвольної боротьби України», окреслено їх внесок у 

його функціонування, у збереження історичної пам’яті і документальних 

ресурсів з історії революційної доби і державотворення 1917 – 1921 рр., у 

науково-дослідну та просвітницьку роботу. Ключову роль у заснування 

Товариства і в організацію Музею відіграли такі відомі діячі як Д. 

Антонович, В. Біднов, І. Горбачевський, Д. Дорошенко, О. Колесса, В. 

Сімович, В. Січинський, С. Смаль-Стоцький,   Ф. Щербина, О. Шульгин, А. 

Яковлів та ін. Лідери, члени і більшість активістів Товариства, як  колишні 
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учасники національно-визвольного руху  і державотворення, опинившись на 

еміграції, виступали послідовними носіями української національно-

державницької ідеї, борцями за її реалізацію в нових умовах, що позитивно 

відбилося на основних напрямах і змісті діяльності Музею. 

      На основі виявленого і опрацьованого великого масиву історіографічних  

та конкретно-історичних джерел, включаючи й електронні носії, критичного 

аналізу літератури з історіографії проблеми встановлено стан і повноту 

дослідження теми, ступінь її джерельного забезпечення, з’ясовано 

особливості кожного етапу в історії заснування, становлення та діяльності 

Товариства МВБУ (1923–1924 рр. – підготовчий; 1925–1926 рр. – 

організаційно-інтитуціональний; 1927–1938 рр. – системної і найбільш 

результативної роботи; 1939–1945 рр. – перебудови діяльності в умовах 

війни; 1946–1948 рр. – поступового згортання діяльності та ліквідації), 

окреслено його внесок у збереження історичної пам’яті про революційну 

добу, утвердження ідеї української державності, пропаганду досвіду та 

уроків українського державотворення. 

       За результатами дослідження зроблено наступні висновки: 

– Проведений  аналіз історіографії проблеми дозволив встановити, що в 

сучасній історичній науці, не дивлячись на наявність численних наукових 

праць, низку дисертаційних робіт, зокрема Г. Боряка, Т. Боряк, С. Заремби, П. 

Кеннеді-Грімстед, А. Кентія, Л. Лозенко, М. Мушинки, М. Палієнко, І. 

Срібняка, Л. Федорової, Л. Яковлєвої та ін., відсутнє узагальнююче 

дослідження комплексного характеру, безпосередньо присвячене ідеї 

української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності 

Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі протягом 1925 – 

1948 рр. Цей висновок підтвердив актуальність проблеми і доцільність 

підготовки даної дисертаційної роботи. Досліджено сформований на основі 

пошуку, виявлення і вивчення опублікованих, не актуалізованих та архівних 

свідчень джерельний комплекс, який включає великий масив 

історіографічних та конкретно-історичних джерел, встановлено, що він 
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носить репрезентативний характер і має достатній інформаційний потенціал 

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

просвітницькій діяльності Товариства МВБУ. Особливо цінні відомості 

почерпнуто з документів центральних державних архівів України: вищих 

органів влади і управління, громадських об’єднань, зарубіжної україніки.  

– З’ясовані передумови, мотиви та причини створення Товариства 

МВБУ на території Чехословаччини, серед яких: згасання Української 

національно-визвольної революції 1917–1921 рр.; вимушена еміграція 

частини політиків, громадських діячів і науковців, вивезення ними за кордон 

значної кількості документів і матеріалів революційної доби та  необхідність 

їх збереження і дослідження; підтримка ідеї  створення  українських  

науково-освітніх установ, у тому числі й Товариства МВБУ з боку влади і 

громадськості ЧСР. Підкреслено значення перевезених з Польщі до ЧСР в 

1923 р. колекцій перших еміграційних архівів уряду УНР, створених у 1921 

р., – Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР та Музею-

архіву визволення України, тимчасово сконцентрованих в Українському  

національному музеї-архіві при УГК у Празі. Досліджено ідейні засади, 

організаційну, наукову, пам’яткоохоронну та громадсько-політичну 

діяльність фундаторів Товариства МВБУ, його склад і структуру, 

формування організаційної структури, комплектацію архівних та 

бібліотечних фондів Музею. Виокремлено колективну і персональну роль у 

створенні та налагодженні роботи Товариства професорів Українського 

вільного університету, членів командування Армії УНР та  Української 

галицької армії,  визначних діячів української еміграції, зокрема Д. 

Антоновича, В. Біднова, І. Горбачевського, Д. Дорошенка, О. Колесси, М. 

Омельяновича-Павленка, В. Сімовича, С. Смаль-Стоцького, В. 

Старосольського, О. Шульгина, Ф. Щербини, А. Яковліва та ін., які 

представляли різні регіони України, символізуючи її соборність. Їх 

зусиллями були зібрані та сформовані численні  архівні, бібліотечні та 

музейні колекції, збірки документів та матеріалів українських урядів   
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революційної доби 1917 – 1921 рр., дипломатичних представництв і місій   

УНР та ЗУНР у 12 країнах Європи, політичних партій і громадських 

об’єднань, Союзу визволення України, Січового стрілецтва, таборів для 

інтернованих і військовополонених українців в Австрії, Італії, Польщі. 

Чехословаччині, студентських організацій. Вони включали близько 1 млн. 

одиниць зберігання.  

– Встановлено напрями і  особливості діяльності Товариства МВБУ, її 

форми і методи на різних етапах існування, включаючи й період  Другої 

світової війни та повоєнні роки. Виявлено негативні наслідки війни і 

радянської окупації Чехословаччини для долі членів Товариства, Музею, 

його колекцій, морального, матеріального та  фінансового стану, мотиви 

незавершеного перейменування установи на Український музей та 

політично-ідеологічний характер причин його закриття і ліквідації. 

Радянський режим розглядав діяльність  Музею визвольної боротьби України 

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 

другого, проводилось засекречення та оперативна розробка фондів з участю 

радянських спецслужб. І тільки на рубежі 1980-1990 рр. завдяки суверенізації 

України почалося розсекречування документальних комплексів, їх 

дослідження і запровадження до наукового та інформаційного обігу. Фонд 

«Український музей у Празі» створено у Державному центральному архіві 

Чехії.  
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–  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 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 
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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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