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статтю присвячено відзначенню українською пластовою діаспорою 
пам’ятних дат із життя т. г. Шевченка та їх висвітленню молодіжною пресою 
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у рік 200-літнього ювілею 
генія українського народу тараса 
григоровича Шевченка мільйони 
українців у всьому світі вшанову-
ють пам’ять про найвидатнішого 
народного поета, котрого тільки 
знала світова література, який є 
“…славою і гордістю не тільки 
українського народу, але й всього 
людства”1. українці, котрі меш-
кають у канаді і сШа, Бразилії 
і аргентині, австралії і новій Зе-
ландії, здавна відзначають кожну 
річницю від дня народження чи 
смерті т. Шевченка урочистими 
зібраннями, молебнями та мані-
фестаціями. Ця традиція переда-
ється в середовищі українських 
емігрантів із покоління в поколін-
ня. Цього року з нагоди великої 

річниці всі пластуни світу одночасно, у визначений час, читали “Запо-
віт”, що надало особливої значущості цій події2.

метою статті є популяризація результатів дослідження документів 
з фондів ЦдаЗу, які присвячені заходам із вшанування пам’яті т. г. 
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Шевченка членами патріотичних українських молодіжних організацій, 
такими, як Пласт та спілка української молоді (сум). 

При підготовці цієї статті були використані документи з фонду 
№ 29 оп. 2 та матеріали з бібліотечного фонду Центрального держав-
ного архіву зарубіжної україніки.

український Пласт – це національне відгалуження міжнародної 
молодіжної скаутської організації. основоположниками українського 
Пласту вважаються Петро Франко, іван Чмола та олександр тисов-
ський, які ще у 1911 році сформулювали основні організаційно-ідей-
ні засади української молодіжної організації з чітко вираженими на-
ціональними ознаками. За досить короткий час Пласт набув широкої 
популярності серед української молоді та успішно розвивався. Після 
Першої світової війни, вже в умовах нововідтвореної польської дер-
жави, він став одним з осередків боротьби українського народу проти 
політики денаціоналізації та асиміляції, яку проводила тогочасна поль-
ська влада3.

Після закінчення другої світової війни десятки тисяч молодих 
українців опинилися у т. зв. “таборах для переміщених осіб” на тери-
торії австрії та німеччини, де вже у 1946–1947 роках було відновлено 
діяльність Пласту. 

Починаючи з середини ХХ ст., український пластовий рух активно 
розвивався у багатьох країнах світу. найбільшого розвитку Пласт на-
був у канаді та сШа, оскільки ці дві країни стали місцем осідку для 
багатьох українців, які після завершення другої світової війни вимуше-
ні були шукати кращої долі за океаном.

головним джерелом, з якого можна почерпнути історію діяльності 
Пласту, стали їх періодичні видання, котрі виходили в різних країнах 
світу, на різних континентах. на сторінках пластових газет та журналів 
висвітлювалися події, приурочені відзначенню річниць народження та 
смерті видатних українських діячів, які зробили неоціненний внесок у 
боротьбу за українську державу та волю її народу. головною постат-
тю, котра мала особливе значення для української молоді в еміграції, 
творами якої зачитувалася кожна нова генерація, був т. г. Шевченко.

Постать великого поета мала особливе значення для тих українців, 
які опинилися на чужині. для пластунів, котрі виховувалися в націо-
нально-патріотичному дусі, він був символом нації та незнищенності 
українського духу, надією на відродження української держави.

один з найстарших членів Пласту, пластовий сеньйор Богдан гав-
рилишин згадував, що іще в ранньому дитинстві мати “…читала поеми 
Шевченка, нашого поета “відродження”, який для нас українців був і є 
досі другим Богом”4. а збираючись поспіхом в далеку дорогу, маючи 
можливість взяти лише найнеобхідніші речі, люди брали з собою саме 
“кобзаря” т. Шевченка5.



огляди джерел та документальні нариси 155

саме на сторінках багатьох пластових видань публікувалися стат-
ті, присвячені т. г. Шевченку, репортажі з відкриття виставок та 
пам’ятників, результати проведення конгресів та круглих столів про 
його життя та діяльність, звіти комітетів, які займалися підготовкою 
перевидань творів кобзаря, тощо. особливо цікавими є публікації по-
етичних та прозових творів, присвячених великому поетові, які нале-
жать перу українських юнаків і дівчат, котрі брали активну участь у 
пластовому русі6.

розгорнувши журнал українського юнацтва “крилаті”, читаємо: “у 
всіх культурних народів є великі поети, видатні митці й мислителі. але 
ніде нема того, щоб дні їх народжень і смерті щороку відзначались 
урочисто, як Великдень, стали своєрідним культом. народ в радості й 
смутку піднімає над собою портрети провідника духу – тараса Шев-
ченка, а на прапорах вишиті його слова; його заповіти: “Борітеся – по-
борете!”, “Вставайте, кайдани порвіте!” – Читання і пізнання Шевчен-
кових творів навчить нас жити і діяти для великої справи визволення 
нашої україни, приносити навіть найбільші жертви для цієї справи і 
вірно йти цим шляхом аж до повної перемоги правди на землі”. своє-
рідною клятвою молоді стали слова одного з дописувачів: “…ми зна-
ємо також, що здійснити Заповіт тараса Шевченка – це означає від-
значати свято державности (22 січня) – на площах рідного києва. За 
здійснення ідеалів Батька україни, тараса Шевченка, – ми будемо тут 
змагатися аж до перемоги, пліч-о-пліч з великим українським народом 
на рідній Землі”7.

на сторінках пластового видання “молоде життя” розкриваєть-
ся питання вагомості відзначення Шевченкових роковин для україн-

українська молодь за кордоном – у поклоні тарасові Шевченку. 
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ців у еміграції: “кожного року в березневі річниці люди збираються 
в святково прикрашених залах. В ті часи немає жодної ворожнечі, а є 
один український народ, який поклоняється своєму генію. В ті хвилини 
українство переживає свою єдність перед лицем свого духовного про-
відника! миром, громадою, одностайне, односердне – це живе, могутнє 
гасло посилає нам із-за гробу велика душа Шевченка. ніхто не показав 
нам досі іншого, кращого шляху до волі”, – писав у 1953 році проф. ст. 
смаль-стоцький – “Воля і правда-справедливість повинні лягти в осно-
ву нового й праведного ладу на україні. Це, а крім того й братерство, 
– етичні підвалини того ладу, на яких безперечно зможуть найкраще 
розвиватися всі фізичні, духові, економічні, культурні й моральні сили 
україни”8.

у статті, приуроченій до 150 річчя з дня народження тараса Шев-
ченка Володимир радзикевич на сторінках журналу “крилаті” писав: 
“Шевченко своє поетичне слово назвав молитвою, вважаючи поетич-
ний талант за окремий Божий дар. “ну що, здавалось би слова…” – пи-
сав у одній із поезій – “слова та голос – більш нічого! а серце б’ється, 
ожива, як їх почує. Знать од Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди”. 
Шевченко… в своєму відчутті не помилявся … увесь український на-
рід віддає в цьому році, у 150-річчя його народження, поклін і пошану 
його пам’яті та – вільно, чи тайком – його живим ідеям. Більш як сто 
років стоїть слово нашого генія на сторожі українського національного 
життя…”9. 

Проф. я. яворівський серед пластунок на 
концерті, присвяченому роковинам смерті т. Шевченка. 4.04.1965 р.
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Пластові станиці сШа і канади щорічно відзначали роковини 
тараса Шевченка. Цікавими є матеріали зі сторінок органу Пластової 
станиці у місті  детройт (сШа) “Вісті зі станиці”: “святочна части-
на почалася відспівуванням “думи мої”, після чого новачка леся ляш 
віддеклямувала “Поклін тарасові”. Відспіванням “Заповіту” закінчено 
святочну частину відправи. …грімке “слава!” зібраних на відправі за-
певнило приявних, що виховна праця в Пласті дає позитивні висліди”. 
і далі в інших номерах: “дня 1 квітня ц. р. відбувся Шевченківський 
концерт українознавчих шкіл на сході міста дітройту при співучасти 
Пласту і сума – осередок ім. П. орлика. Пласт виконав інсценізова-
ну декламацію т. Шевченка “мені однаково” у п’яти мовах: україн-
ській, німецькій, французькій, іспанській, англійській… свято в честь 
т. Шевченка на Заході відсвятковано спільно з рідною Школою і су-
мом. Пластовою точкою була інсценізація при ватрі. на тлі ватри, яку 
обступили колом молодь новацтва й юнацтва, під звук пісні “думи мої, 
думи мої…” наша артистка лідія обушкевич віддеклямувала вірш т. 
Шевченка “мені однаково…”. Цілість зробила дуже гарне й зворуш-
ливе враження”10. 

Варто зауважити, що пластуни брали активну участь у підготовці 
окремих виступів разом з іншими українськими молодіжними організа-
ціями, тим самим висловлюючи своє шанування та повагу до Шевчен-
ківських слів про братерську любов та єднання. “дня 11 квітня 1965 р. 
відбувся величавий концерт молоді, присвячений пам’яті т. Шевчен-
ка… Пласт взяв участь не тільки у виконанні монтажу “Шевченко й 
світ”, але виступив як організована група з прапором разом із сума 
в кінцевій сцені до збірного відспівання “Заповіту” всією молоддю й 
українською громадою”11.

Вже згадуваний журнал “крилаті” підсумував результати вели-
кої роботи, проведеної представниками української еміграції канади 
і сШа: “З нагоди 100-річчя з дня смерті т. Шевченка українські ін-
телігенти та видавці в еміграції гідно вшанували пам’ять про “творця 
новітньої української нації й володаря її дум і прагнень”. у квітні 1964 
року в домі організацій визвольного Фронту дуже цікава й багата ви-
ставка, на якій було представлено понад 3 тис. експонатів, котрі ви-
світлювали життя та творчий шлях т. Шевченка. до повного видання 
“кобзаря” з коментарями проф. л. Білицького, що вийшло в 4-х томах 
у 1952–1954 роках заходами членів уВан у канаді додано такі пере-
видання: перший “кобзар” т. Шевченка 1840 року за редакцією к. Біди 
(оттава, 1961 р.); “кобзар” 1860 року за редакцією я. рудницького (Ві-
нніпег – нью-Йорк, 1960 р.); “кобзар” 1861 року за редакцією я. руд-
ницького (Вінніпег, вид-во “основи”, 1961 р.)12. 

українські пластуни канади, відзначаючи роковини т. Шевченка, 
звернули особливу увагу на його любов до природи через художній 
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хист поета. Варто зауважити, що такі публікації мали виховний харак-
тер. автори намагалися донести ідею важливості оберігати природу і 
навколишній світ з допомогою Шевченкової творчості : “Шевченко був 
великим не тільки поетом, але й митцем-малярем і графіком. Був вели-
ким естетом. Відчував красу нашого світу глибоко, а особливо україну, 
яку покинув юнаком, щоб тільки тричі відвідати її, відтворити її красу 
в своїх поетичних і малярських творах, щоб походити землею україн-
ською, пожити в її природі, нагрітись її сонцем, надихатись її повітрям, 
зцілитись її водою, вхолонути її в себе як впоївся в його душу нарід 
тієї землі, його слава минувшину й боротьба за майбутнє, що її підняв 
Шевченко”13.

Пласт активно долучався до видавничої та популяризаторської ді-
яльності української Вільної академії наук (уВан), сприяючи кошта-
ми (збираючи гроші серед членів товариства) на видання ювілейних 
збірників “кобзаря”. також за безпосередньої допомоги пластунів від-
булись Шевченківські виставки у містах Вінніпег (канада), мадрид 
(іспанія), Вашингтон (сШа), утрехт (голандія), Бользано (італія) та 
інших містах Європи й америки14. 

Вагомий внесок української молоді в увічнення пам’яті про Ве-
ликого кобзаря в камені та бронзі. Пластуни, сумівці, представники 
інших молодіжних організацій допомагали збирати гроші серед україн-
ської громади, беручи активну участь у благодійних заходах та ярмар-
ках. на сторінках пластової преси розміщували спеціальні оголошення, 
яким відводилося перша шпальта. Зазвичай у кожен пластовий журнал 
чи газету вкладали спеціальне оголошення-брошуру про збір коштів на 
побудову пам’ятника чи публікацію чергового тому Шевченківських 
творів15. так, варто зауважити, що пластові осередки зробили значний 
внесок у монументальне звеличення пам’яті про т. г. Шевченка: “най-
величнішою подією в житті української діаспори 1961 року стало від-
криття пам’ятника тарасу Шевченку в канаді, у м. Вінніпезі. Він спо-
руджений на пожертви українців канади й частково сШа та інших 
країн. Відповідні заходи, проведені українською громадою сШа щодо 
отримання дозволу на спорудження подібного монументу у Вашингто-
ні, столиці сШа, нарешті увінчались успіхом – на гроші, зібрані серед 
українців світу на цю благородну ціль, 27 червня 1964 року, в 150-річ-
ницю з дня народження тараса Шевченка, з надзвичайною урочистістю 
йому було відкрито пам’ятник”16.

така робота проводилась не лише в сШа та канаді, де кількість 
Пластового товариства була досить чисельною. так, на території Пів-
денної америки проводилась не менш значна робота зі збору коштів на 
побудову пам’ятника: “українська громада в Бразилії, бажаючи гідно 
відзначити 150-річчя з дня народження тараса Шевченка, почала зби-
рати кошти, щоб поставити пам’ятники поетові у кількох бразильських 
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містах. молодіжні українські організації Пласт та сум прилучились 
до цієї патріотичної акції. нарешті 30 травня 1964 року у столиці шта-
ту ріо гранде де сул місті Порто алєгре відбулось урочисте відкриття 
монумента. на церемонії були присутні представники міської адміні-
страції та численні гості”17. Пам’ятник, про який згадується у наведено-
му уривку із статті, став першим офіційним монументом т. Шевченку 
в Південній америці. наступного 1965 року пам’ятник кобзарю був 
установлений ще в одному бразильському місті – куритиба на площі, 
яка носить ім’я україни18.

активні заходи для увічнення пам’яті т. Шевченка розгорнулись і 
в австралії, де з 1948 року існує численна українська діаспора. у 1963 
році у всіх штатах австралії, де існували українські громади, було ор-
ганізовано ювілейні комітети, до яких увійшли серед інших і представ-
ники Пласту. а вже наступного, ювілейного 1964 року в місті джілон-
га, штат Вірджінія, поблизу оселі Пласту було поставлено пам’ятний 
обеліск19. 

не припинялась робота українських організацій діаспори, в тому 
числі Пласту, зі збору коштів на спорудження пам’ятника тарасу 
Шевченку в далекій аргентині, де здавна існувала значна українська 
громада. нарешті, 5 грудня 1971 року відбулось урочисте посвячен-
ня монумента в присутності президента аргентини і великої кількос-
ті запрошених гостей. “…Пласт тримав правопорядок на площі біля 
пам’ятника і дефілював, як інші молодечі організації. нас гарно вітали 
пластуни, їхні батьки і всі інші громадяни. В аргентіні є багато охо-
чих до пластування, виховної роботи, адміністрації і провідництва…” – 
писав до газети “Пластовий шлях” один із делегатів від українського 
Пласту в канаді на урочистостях у Буенос-айресі пластовий сеньйор 
дмитро Попадинець20.

таким чином, лише короткий огляд преси декількох видань 
українського Пласту в канаді і сШа, котрі зберігаються у фондах 
ЦдаЗу, дозволяє із впевненістю стверджувати, що українська емі-
грантська спільнота цих країн гідно відзначала пам’ять т. г. Шевченка, 
який завжди був та залишається для всіх українців у світі, а особливого 
для молодого покоління, яке прагне зберегти свою автентичність, гені-
єм свого народу, невмирущим символом боротьби за свободу україни 
та своєрідним містком, що єднає весь український народ.
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статья посвящена празднованию украинской пластовой диаспорой па-
мятных дат из жизни т. г. Шевченко и их освещению молодежной прессой 
за рубежом (из фондов Центрального государственного архива зарубежной 
украиники). 
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dates by the Ukrainian Plast Diaspora and their coverage by the youth press abroad 
(on the collections of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica).

Key words: T. H. Shevchenko; the Plast; the Union of Ukrainian Youth; the 
documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica; the press 
issues.


