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Сктм. о. Дм. Шевчук

всяких обставин. Вірити в Воrа зуміє
тільки той, хто має в собІ, або хоче мати.
дещо з божества. Як часто зустрічаємо

ПЛАСТОВА ЕІРНІСТЬ БОГОВІ

немічних,

Твоя, Господи!

Слово
с):ті

духовної

недільноrо

науки

належить

Богослуження,

а

до

не

є

воно тільки якнмось'-додатком до нього.
Тому

з

щшводу

сьогодніц;нього

Богос

JІужешІя і Пластового Конtрссу дозволь

те поділитися з

B<l:\111 декількома акту

нльнимrr думками.

Прикметою зрілого віку е nочуття від

новіда.пьности.

Відповідальности за свої

радо,

як

хліб

-

насушниіі

ви конують

три

інші

ії

про

...

нас

во іскушеІІіС«

нас

примани,

nеред народо:-.1.
Важливими є мотиви:
rJepeд ким і чщtу? Для справжнього хри

до лішшства, до мамони, до розкошів, до
гордощів, нетолерантности і самолюбст-

-

завдання.

це ніщо

-

інше, як

втрата

почуття і

розумі н ня Божого дитинства в людині та

христ~іянськоrо братерства поміж людь

Кругом

ми. Це трагедія 'Західньої, »культурної«

що кпичуть нас до вигоди,

JІІОДИЮ1. Люди діляться на людей світла
і на людеіі темряви.

Куди кого зараху

вати, про це рІшає любов. Де само
любство, зависть і нетолеранція, там

•

стнянина найглибшоtо с відnовідальність

- це наше основне
.» Untergang des Abendlandesc

гом даним, блеском

довгів- провин.
Не станемо по фари
сейськи оnравдувати себе, бо багато нам
бракус до правдивої чесноти. » І не введи

вчІшюt перед самим собою, перед роди
ною. перед своею ідеологічною груnою.

nеред Бого\І,

честь, і гідність, і вартість людини. Тому
Христос ка же: »Коли не будете, як діти,
не ввійдете в царство небесне« . Бідкрити
в людині Божий образ, відсвітити й від
новити :ііого, щоб залснів первісним, Во

хання: »Оставн нам долrи наші, якоже
і мн оставлнсм«
... Чи мало в нас тих

(спокусу)

Таким

Узнавати Бога добрим Батьком і nочу
ватися Божими дітьми в цьому вся

Ліворуч же від ассреднього nрохання
про

вірити.

дар віри, бо віра с даром неба.

Хочемо виконувати П на

землі так само
янголи в небі.

тяжко

одна рада: хай у молитві зідхають про

Проnовідь на Службі Божій під час Пластовоrо Конrресу в Ашафенбурrу
дня 28. березня 48
Друзі!

яким

Творцем. Законодавцем і

царство темряви. Діти ж світла на кри
лах любови й віри злітають високо, мов

Суддею.
Я христвянин відповідаю передусім
перед Богом у житті й у вічності. Бідпо
відаю сnасеннлм або вічним осудженням
душі. Це думка, правда, що надає

орли, і ширяють в піднебесних nросторах

напрям

нування.

моему життю

гідної
людини
е к з и ст е н ц і ї.
Діти
темряви гребуться, мов кури, на смітнику
нікче:о.rюtх вартостей б і о т и ч н о г о іс 

у всіх життєвих

ситуацію.;:. Бона веде і підіймає мене :.Per
aspera ad astra« (через труднощі до зір).

Віра в Бога, вірність Богові, nодібно як
усі

ініuі

nластові прикмети

й

чесноти,

мас бути позитивна і тільки тоді має вар

Ми чули дещо з модерної філософії т.
·ш. скзистенціялізму в її доброму виданні.
Основа її стара, як стар1ш є прагнення

тість і вагу.

.'lюдини до ідеалів nравди, добра і красJ-1.
Здорова с~·ть цісї філософії вис.'lовлена
старинним мудрецем »Меrаля айтейте!«
(Великого бажайте!), або можна її знайти

й доброти, а.ТJе в практичному житті мас
жити в мені неnохитна свідомість: Бог

чувания БогtІ на лоні природи, де - бе.'1
сумніву великі сліди Божого розуму

мас 1іаді мною свое nраво, а я супроти
Бога свої обов'язки! Це маw nереживати

у св. Пнсt,мі: »Горнан :~tудрствуйте, а не
·~е~шан«, »Будьте досконалими. як ваш
Отець небС'сний с досконалий« ... А вже

не тілью1 в неділю на Богослуіениі, але
і в будень, під час праці, виконуючи свої

станові і свої nластові обов'язки.

чудово висловлена чя думка в О1·•rенаші

модитаї Христового серця. що нею він

-

молився і що П навчив нас.

і

с nластовий закон і пластова присяга з
Божнм законом і з тнм, чого вчив Хри
стос. І я бачу, як на nл. закон cnm1вac

'

світ:rо Божого закону. Я бачу за ни:~оt
повагу масстат nесвідучого і сnравед
лнвого Бога і тому я респсктую n.,а

ногами стоіть на землі і nотребує щоден

Це наша гранична ситуація

боротьби за хліб, за поступ культури, за

земські ідеали - вк.ТІючно з ідеалом віль
ної, суверенної Батьківщини. Молимося
і змагасмосн за наш хліб, себто той, що
нам

справедливо

належиться,

а

не

ки

нений нам з ласки, як жебракові. Ка
жемо: дай нам днесь, т. зн. нам усім. не
тільки мені. Всі ж ми творимо одну спіль
ноту Божих дітей і добро спільноти
завждн перед добром одиниці. Це те, що
наголошуємо ми
П.11асті: Не ти. не я.

n

<І \Ш!

Отченаш

дальше.

Після

11рохання про хліб насушl!ІІЙ по три nро
хашrя праворуч і .11іворуч.

•

Праворуч 1>Да свнтиться ім'я Твое«,
»Да приИдет царство Твое« і »Да будет

воля ТвОЛІК

...

Боже, хай буде велике і

святе ім'я Твое по всій землі, хай кожне

створіння приносить Тобі честь. Хай
прийде ДJІЯ нас і для всіх народів землі
Твое царетоо правди, любови й :о.шру ...
Хай ~·сі шанують і анконують Твою волю.

Як

часто

не

розумісмо

Божої

волі

і

Божих допустів, бо ж бачимо наше осо

бисте і збірне народне життя, немов обо
рот тканини, що на ньому безладно nо
мотані нитки. А Господь бачить наше
життя з .тшцевого боку, де кожна нитка

мас свою

2

Свяrи Іі Юрій
(Картина, на сцені конrресової залі)

ва. · Це ті спокуси, що нас манять і об
машоють сnоїм зовнішнім блсском, не

даючи того, що обіцюють. •Но ізбави нас
од .11укавого« . . . Заманені сnокусою, як
часто уnадасмо. нка слаба у нас воля,
хоч

Розглядаймо

ціль. Тому

-

хай буде воля

Белиюши є для нас пластовц_ nрисяга
n.ТJастовиїr закон. Але ж, друзі, вони

не мали б того зна чення, як би л не порів
нла і не бачив, у якій чудовій гармонії

Розгляньмо цю молнтву. Б ніИ сЬ.t nро
хань. Льокальва беручи, в центрі стоїть
nрохання: »Хліб наш насушний даждь
нам днесь!« Як реально збагнув нас
Христос!
Він звас, що людина дво~а.
ного хліба.

Не тільки симпатичне від

і

ясний

розум.

І

що

ж тоді зали

шасться пам, нк не кликати з глибиm1
нашої немочі: Отче, noдart nомічну руку!

Отче,

освободн мене

від кайдан злого!

Отче, не даіі проnасти своїй дитині! Ось так ми відштовхуємо від себе си
туації зла, СJJабостн, морального бруду і водночас спрнмоnусмо зір і серце наше
до внсоюsх ідеіі Б()жого Іщрства.
Так

»старн!і«

Отченаш

:модерної філософії.

с

виразником

І мн, мо.ТJлчнся, від

чуnасмо всю глибsшу девізи середньовіч
ного лнцарства: »Tantum proficies, quantum tibi ipsi vim lnttІleris« (настільки сам
підеш вперед, наскільки сам себе при
мусиш).

На
початку
молитви
стоіть С.ТJово:
»Отче!« Мати віру в цього особового Бо 
га-Отця і зберІrат~t йому вірність за

•

стовнїr закон. Я відчуваю, що за збері
rання ііого я відnовідальний не тільки
nеред мосю честю чи перед Батьківщи
ною, але перед самим Богом Батьком,
Законодавцем, Суддею. Це мене в совісті
зобов'язус і це надас моїй nоведінці най
г:шбшої

взяте

не

вартости.

себе

Тому

й

добровільно

зобов'лзшшя

nJІастової

nрисяги таке велнке і такс святе.
Уважаймо, друзі, щоб те, що в нашому

пластовому
світогляді " назнвасмо вір
ністю Богові, не було мрячннм поняттям.
Уважаймо, ЩОб ІШШе ХРІІСТНЯІ'!СТВО на
ді.'lі не визначало стільюr, лк наnриклад
сьогодні, визщ1чаt· слово демократія: на

заході

-

одне, і

зовсім

що

іншого

на

сході. Персжнватн. nрактнкуватн масмо
не тільки загальне хрнстнлпство, але

християнство, офор:~rлсне тkro Церквою.
до якої належнмо. ~ теж захоnлювати й
запалювати НІL\1 мусимо других. Догми
релігіrші й національні мусять бути. За

ннми тj·жимо! Бірність Богові не фор
маJtьність і не декорація, але хребет і
стрижінь світогляду. Наше гасло і наш
принцип: Ми з Богом! Амінь!

•

Б уд ь

rотовкй !

rасло nластунів усьоrо tвІту.

ВерХовний Пластун Сірий Лев

•

ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ

І.

Генеза Пласту: Пласт ВJШІtК у 1911 р.,

•

виростнти

на

nрщщиnах

ЗУЗемель

nолітичній

боротьбі

Присnосіблещщ

скавтової

за

методи до

•

і

цим

nояснюється

і його участь

1911-14

у

Га.'Іичині,

він

прийl\Іасться

ПОГЛЯІІІ.ТС, 'ІІІ

»ВІІРЛД

»11 А й Б Л 11 Ж Ч J 11 Е Р С П Е К
Т 11 В 11 11 А Ш О І l\1 А Н ДІ' І В
І{

гуртки,

що

nрямувань

спочатку

Землnх,

.

в

11 Е Р Е Д
Jll Е М«

ll И l\1 А Р-

-

ДО flCЛJIKOЇ

!\Істи!

Пласт на Східпіх

не

звюкаrочн

на

VII.

Нова працn

У боротьбі за можливості своєї діяль
ности Пласт успіщно витрю.шв настуn

про ідею й ІІІСТОДІІ п ластуnапни:
Др.

JOpiii
»В Е Л

Багато

в

Старосольсьtшй

11

КА

ілюстроnаrrа,

ГР Ас

з

ОРІІrіuальпимп

ініціялами
арт. ІІJал. проф. С. С:t·домори

українські

виникли

11«.

Слухаіі1·с ~·важно

його входять свідомі свосї націона.;Іьної
і

1\ІАІІДРJВКУ«

у нас достато•ншїt, та ян:і

1917-20 рр. на Наддніпрящнні, де в склад
окремішности

У

У дальшу МаІІДРЇІШ)'

і роля у збройній боротьбі за найвищі
ідеа:щ Націі в рр. 1914-20. Хоч Пласт
nостав

»ДО В Е .lJ JIJ\: О Ж J.\1 ЕТ 11«!
Ось зупшшn. ЗбсріJІІо доспід про
»11 А Ш Е
Д 0 В 10 Л Л .Я
П ІД
ЧА С ;l\1 А НДР І В К 11«.
Заnтr>а йдс111о n дальшу дuрогу -

в украінської молоді великі моральні
цінності для її дальшого житrя. Спроби

1920-39

Ш Л Л Хс.

важкі жертви, не дали нілких усnіхів.

мaconиrr, спонтанний nочатковий розви
ток Пласту в рр.

й

»Н А К А З

Українських

ків існування Пласту черговою ланкою
історичного розвитку українських націо
прямувань

активної

11

коління у процес нормального українсь
кого життя. Зокрема в Гали•пші вирощує

nоширити в рр.

виховашш української молоді, насичене
українською ду;('овістю, стас від nочат

нальних

до

ІІа;Іпr

МІІ іідС:.\10

nід включення нового украіпського nо

суверенність і незалежність.
ІІ.

Буковини

nраве москвофільство. Ти:-.t кладе основи

Української Нації в її культурній, со
і

і

боротьби за свої ідеали.
На Волині
псреборюс успішно ліве :-.юсrшофі:~Lстnо,
на Закарпатті місцеве маднрофільство і

скавтового

виховання молоді нов~ nокоління, здібне
ДО ВИПОВНеННЯ HOBJJX цілей і завдань

ціяльній

·

двадцятих роках українську молодь усіх

як свідома fi удала українська спроба

за

•П Р О А Д Е 11

Тридцятип'яткліnи Пл астового Руху в перехресті впливів тоrочаснJІх духови х течій
(Тези доповіді)

...

Ціна

3.- Ді\1
(ЗакордоІІо3t 1 a:~tCJ>.

рамах

організації російських бой-скавтів.

•

долпр)

НабуватІІ у Вtrсилкосііі Стаnиці Кооп.

ІІІ.

Після упадку державности Україю1

»Пласт ес

Авrсбурt, Со:\Іl'ІІС-1\:ассрне, БЛ.

Пласт, як одна із nерших організацій,

1.

стає до nраці над плеканням цінностей

Української Нації, nотрібних їй до даль
шах змагань у боротьбі за 1ї визволення,

1· nоширює круг свого

діяння

на

всі

,

ІХ.

~важаючи

землі України.

досі

підручнику

кротні сnрОбІ! DК.'ІЮЧНТН УкраЇНСЬЮІЙ
Пласт в ІСБ не д~ли успіху зогляцу па

сті«, даючи nерші підстави та наnрямні
для

nовстаншt

нового

українського

діяння

nо

не.'!еrальна організація, стою•ш з одного

державу.

Уже в перше десятиліття свого існу

1 культурного назадництва.

ворожих сил та імnерія.'ІІстнчних н'lма
гань урядів Польщі й ЧСР на Західніх

Змагаючисn ввесь час із матеріялістич

Українськик Землях, продовжуючи існу-

ним світоглядом, він nідніс релігШне й

вати

'

.

у

етично-моральне виховання серед укра

границях nольської Jtержави в рр.

1928-

їнської молоді.

39.

Сnираючися на свої ідеади і методу,

Пласт

успішно

гуртує

і

nідготовляє в

Фото ІІ а титульній сторінці :

Ліворуч (згори униз): Президія й учас

•

ристовуючи леrальйі форми для органі
зуванuя духового і матерілльного nотен

tJ

.

нашть

у

нелеrальних

ники Конtрссу, Секретаріят Конtресу,
Присяга сепіорів. Угорі (над лілеєю):
Верховний Пластун Сірий Лев між стар
шими

nластувками.

Праворуч

(згори

униз): Учасники конtресу лід час нарад,

Станиелавівці із Сірим Левом nеред за
л ею нарад,

Ашафенбурзькі юначки,

що

nіклувалися харчуnанням гостей. Унизу
(зліва па право): Фраr:-.tенти із конtресо
вої nластавої виставки.
Фото: Мир. Шевчик (8) іР. Загайкевич (2}.

формах

Це другий етаn діяння Пласту.

VI.

•

боку в активній nідпільній боротьбі за
свої ідеали, і з другd'і стор~ни, вико

ВерховшІЙ Пластун
СіРJІЙ Лев

V.

о

VIII.

нового nоколінюt, у боротьбі за прави.'!ь

ність своєї ідеологічної і тактичної лінії
й організаційної самостійпости, а саме
ної

назадництва

сусnільности,

тощо.

ХІ.

Масове nоuшрсннf! Українського Пла

В середині власної Нації Пласт стояв
майже безnерер.внІJ, головним чином від
1925 року в міру наростання у Пласті

проти

ціялу дшr цісї боротьби.
Тнм тільки
треба nояснити його участь у таких ор
ганізаціях, як КуренІ Молоді, ВСУМ,

сту на el\tirpaцiї в рр. 19·15-1D·Щ завє-р

деяких

шарів

влас

москвофільсько-боль

шевицьких і іt'авіть деякнх конфесійно
клерикальних і націона.'Ііститнх тенден
цій змінити ідео.'Іогічні, етично-моральні
чи тактичні наnрямпі П.'Іасту, або nід

шене ПРШІЯТТЛl\1 ПJІасту В

19<!7

році ДО

Інтернаціонального
Скаnтового
Бюра,
відкриває всЛІІІШ.ми н:~діями третій етап
діяння nластового руху. Цt" nоширення
було і є обумовлене:

а)

безперсрвішм

ідеологічно іі

дІтшям

Пласту,

як

оргnшзаціfіно самостійної

організації;

б) зворотом загалу укр:Іінських націо
нальних суспільних органІзnцtй до основ
пластов::>го .виховання молоді і гуртового

діяння Уладу Старших Пластуніо

rt Ула

nо

ду Пдастунів Сені )рів в дусі nластових
ідеалів:

зицій виказа.'Іа в дальшому правильність

в) безnосередньою зустріччrо українців

корити

його

собі

усnішна вперта

організаційн::>. Тільки

оборона

nластових

ставлення сnрави у Пласті.

з англо-саксонсьюtм світом .

..
'

.

х.

Богові та Україні й увести її в сім'ю
вільюtх народів світу, як рівнорядну

о

ворОЖJ1Х

Пі~ час другої світової війш1 1933-1945
Українськю1 Пласт діяв безперервно, як

ких етичних і моральних засад с,їужби

соцtяльного

чужо-національних,

Украfнськііі ·Наці і сил.

коління, здібного nовести сnраву визво
лення України на базі nлекання глибо

вання Пласт причиюtвсл до лоборення
серед українського народу політичного

органі

тсрпаціона:t у Jfондоні, cтa•rir пошю
оравпщr члС>ном цісі організації. Кі~ька

українського вихойзння »Життя в Пла

•

екавтоnу

від 1920 року. коли nостав Скавтоnий Ін

основи своїх завдань, тактики і свої цілі
неnеревершено~rу

за

зацtю і будучи такою, Пл~ст стараnсп вже

•

•
lV.
В 1922 рочі з'ясовує Український Пласт
в

себе

•

• з

с С.'кrм.

ONrn

Є. Бofi'Q'K, ЛЧ.

•

. ПЛАСТОВИЙ КОН(РЕС 1948
(Короткий оглвд І підсумки)
Думка скликати Пластовий Конrрес
виникла у зв'язку із святкування:.~ 35ліття

Украінського

Пл?-сту.

Це

святку

ким

словом

чаючи
ГПС

-

Верховний

Пластун,

технічне вед~ння

дору

нарад Голові

Дрові Фіrолеві. З qeprи приявні

вання відзначено низкою і~през більш
<зовнішнього
характеру
і
відчувалася
1 потреба заnершити його спільною на ра

відспівали Ги~н Закарпатських Пласту
нів.
Цього ж І настуnних днів nішли дог.о.J""

'дою тkї rснерації, ЯІПІ виросле~ у Пласті

віді,

.і

СЬОІ'ОДІІі

С

ЙОГО ІІРОВnДО,І.

Первісною ідсl'ю бy.rro, щоб на IlлetC'!'O
uoм~·

Коні'р<!сі

оатн

іі

норушитІІ,

вирі11111ТН

НИ'JКУ

передискуту

ІІРИІЩИПОВИХ

11робдс:.t пдuстовоr·о виховання, і вставо

ШІТИ певні тези, нкі б стали напрямними

.v

обоu'язуючимн

ti

У

uис.ІУіді

nідбутн

нара;~

П;шс:ті на

майбутіtє.

і дискусій

вирішено

кош·рес, порушити й передиску

уривки

з

яких

друкуrмо

, Вечірня

товариська зустріч в друrому

дні Конrресу складалася з двох ча
стин. У першій пластові пости й пись
менники відчитували свої твори. Дру1·ою
частиною вечору був »Веселий Ковrресс,

нову праць комісій, які опрацюють· кон

та основне його rасло. Після порозуміння
JЗ Станичною Пластоnою Старшиною в
Ашафенбурrу визначено теж :о.tісце й
реченець Конtресу.

..

Два тижні до реченця Конrресу підJ'Отовні праці були закінчені. Р.азом з
тим Головнn Пластова Старшина мусїла
призадумуватнся, чи не відк.:tикатн Кон
rрссу, бо захворіJІО двох головmtх доnо
uідачів, третіft мусів виїхати до ra~tбypty

на

зустріч

з

англійськими

екавтами

і

•

zg

о

І"р<!соuІ :-.штсріялІІ й оформлять їх у певні
Так була устійнена програма Конrресу

цьому

доповіді відбувалася дискусІи, в якій
брали участь визначені заздалегідь І
згоJІошсні на місцІ учасники Конtресу.

тувnпr осноnні rнtтаннн ПJІа<:Тової про
бJІематнкІІ і вІtслід нарад взяти за ос

'ГС'ЗІІ.

в

числі •Молодого Життя•. Після кожної

•
l

•
СкавrІ\tастср Іван Чмо !J а
ОДИН З OCDOBUJfK IB УкраЇН С ЬКОГО ПлаСТ)'

Р

.наних

-С пво••

'АН

вкінці недуга nрикувала Голову Пласто
вої Старшют на необмежений час до

знnчиJІО б взагалі зрезиrНу

Під

•

час

лося

1l(lll0l

6

відбування

чисел

Конtресу

KoнrpecoJJoro

nояви

Бюлетену,

який подавав звідомлення про наради,
доповіді і конrресові і~>шрези і теж дру
У

Секретаріяті

Пластового

Конtресу

бу.'ІО зареєстрованих 281 учасників,
в тому позамісцевих пластунів-сеніарів і

1948
~

старших

пластупів

-

223,

й ашафен-

вати по всШ пра~доподібності з
йего відбуття. Тому вжито всіх заходів.

бурзьких 41. ГоС'rей nозамісцевих прибуло 17 осіб. Martжe КОЖНОГО ДНЯ ПрИ слуховувзлися нарадам Конrресу і гро-

щоб

нарад Пластова Виставка дала у формі

мадяни українських таборів в Ашафен-

діяграмів, рисунків й

бурrу

-

не зважаючи Ш\ всі перешкоди

удалося

завдs1юt

посвяті

У записках nомічних секретарів Кон
rресу початок і персбіг Конtресу пред

год.

9.

26. З. 1948

року о

Богослужепням у церквах обид

вох наших віровизнань.

о rод. 11-ій в залі табору ~ляrарде« в

АшафенбурІ"у відбулася перша зустріч
учасників Конrресу та

привітання його

учасннкіn rосподаря,ш.

Учасників Конrрссу зібраних на залі
нарад, прибраній портретами nластсяих
діячів, пластоВІ1МИ гасJJа:О.1И та килимами,

приніпш сктм. Вол. Масюк від Пластавої
Станиці л Ашафснбурrу. Зокрема вітав
пін Верховного П.щtстуна і Голову ГПС.
Принвних предстивників ІРО в ~та в анг
лійською

мовою CJ<TM.

Юрій

Старсоль

ськиіі . йому відповідала ні.VІецькою мовою

•

Закінчив наради Кою'ресу Голова ГПС
КріІ'І дa.'rLme цитоваІІІІХ прstвІтаn.ь д.о1з

П:tастового

КоІІ tресу

надіслали прп

віти ще такІ УстаІІОВ ІІ
(nодасмо зn

ставлений так:
Почався Конrрсс дня

ексnонаrів, вико-

Верховного

Пластуна і Голови ГПС, які не зважюочи
на хворобу, взяли таки актиеву участь
у nрацях Кош'ресу.

ft Oc oбJt :

порядком надходження)

Проф. Зенон Зелений, Роман Ільниць
кий, .Управа Осередку Українського На
ціонального Со10зу n АшафенбурІ"у, Цен

тральшw

Комітет

Спілки

Української

Молоді,Jlровід СоІозу Українських Пла

Др А. Фіrоль. Він подав резюме нарад У
фор~!l короткого •Наказу nepe~ внмар
ше:м«.

-

1\іи уважали - казав сктм. Д;;>. ФІrо;Іь
що Конrрес nотрібtшй саме сьогодні,

щоб перед nодіями, які грядуть, дати
:можливість зустрінутися ще раз ~·сім та

no

пластовому обмінятися дУмками Ха

рактер Конrресу визначнли два аспектн

-

перше: Пласт, як організація молоді

і друrе: Пласт як організацІя човацтва та

стумів на французьку смугу Німеччини,
українські nластуни -учасники загаль

сеніарату. Проблеми поруше!іі nід час
Конrресу не внрішені, ні не розв'язані.

нопластового

Будуть ще труднощі і їх треба буде nе
ремагати. Гас:іІа, що їх візьмемо з со5ою

зонального злету

в

Гам

бурtу, пл . сен. Проф. Др. Василь Плющ,

Наукове Тооuрис·rво 1:-.t. Шевченка, Ле
леtатура Об'сдшншя Українських Жі
нок
в
Ашафснбурl'у,
Прсдставш.щтво

в дальшу мандрівку

-

це: •Не ти, не я,

а ми!• і •Софія і Юр

-

симво.'Іи нашої

Українських Студентських Товариств в
Австріl Проф. Др Іван Мірчук рек

мети!«. У дальшій нашій ман~ріБці Ml f
завжди обличчям до БатьківщІfІш! Всю
ди пам'ятас:о.ю npo нашу мету! І тому на

тор УВУ

каз:

Іван Баран

-

директор Ук

Зібрати

головві

напрнмві,

що

по

раїнської Гімназії в JІtшафенбурІ"у, Jнж.
А . Кішкu уrювновuжнений ГПС на
Бельrіtо, Пластова
Станиця в fрацу,
Пластова Станицп у Біллях, нл. сен.
Михайло ДобрянськІІй, скт::-.1. Проф . Іва

можуть на:о.t у да11ьшо:о.tу поході. ~·сnlдо
митн нашу внутрішню й зовнІuшю t•::ту ·
ацію. Виелімінувати все те, що нас роз'єд

ненко, ішк. Ростислnв Ілwшцький. сктм.
Дарія Наuроцька, М11кола Осідач, К. Па
.'11118 Гол . Командвитка Пластунок,
пл. сев . Др. Євген ПеютськІІі\, о. Др.

конфесШної. Прnгнемо створити й шsхо

ІШ. Солука й Елисва.
Сам ж~ Конrрес відкрито згідно з щ.юr

Фнли::о.tов Іlобіrушка, ск·rм. Ніна П'я
сецька, сктм. Петро П'ясі.!цький, о. О.

Батьківщsшз, аJІС всюдІІ маю ro·мn'l·и

діяти для Батьківщшш, а як треба буде

рuмою о rод.

Селепина,

й віддати життя за нашу Бoro~s береже

пані Вінке, заявляючи, що їй як чужинці
нрисмно · бачити

такий

поважний

з'їзд

передоuих українсІ.ких людей, що зіб
ралнся р~щнтІІ над майбутнім своєї мt-~
лоді.

Перш.}'

зустріч

.vчасників

закінчено

продемонст руванням двох
фільмів із
10вілсйноrо Свята Весни 1947, продукціі

ССКJХ"'І'Щ>Іяту,

•

15.

Після вибору Президії і

Конtрес

відкрив

корот-

у

кував тези головних доповідей.

деякl матеріяли з якого друкуr.мо наприкінці ЦЬОГО ЧИСJІа.
Прнміщена у трьох кімнатах бІ.'Ія залі

-

уложену програму таки виконати. Це й

.

за роки

1945-1948.

Ала ж ГПС була свідома, що відкласти

Кою'рес

nерегляд

пластової орrанізацН

розвитку

Тft~rн.

ліжка.

молоддю,

пластоnою

Г. Турула,

Євrен Храпливий,

сктм. Проф.

Др.

нує. Наш Конrрес

соборности

-

це задекллрування

тернторІяльної і

соборности

вати людину розумнv як і\іудрlсть ~ Со
фія і лицарську як 10р, люднну, що дер
житься пршщнпу »Не добре мені, ra:.t де

ну Україн~·!.:

n

•

•
Спм. д-Р Волод•ІІ1ІР

S

в Ів,

JJ.

ному прикмет І чеснот, добра, а виелІмІновувати буде~о зл
хиби А слабості.
Так отже ми свІдомІ, що бій за українську державу nоч1
насться від бою за душу )'кfІаїнську, за наш національний св

Ч.

ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ
(В и х о в н и й

і д св

n

П

n

а ст о в о

r

о

Ру ху) .

тоrляд, за обличчя грядучих nоколінь, бо нашого пам вже 1
змінити. To~ry чи не' найбільш уваги треба прнсвятитн українс•
кому виховному ідеалові .

Образ батькІвщщш в небезпеці нераз ворушнв непокосм бла

городні серця nатріотів. Стукіт кінських коnит, згарища й nри
мари озброєних

•

чужинців нераз

визволяли в

народі

енерrії, якої й надіятися не бупо можна у щастю й гаразді .
Зроджені з цісї енерrії чннн довгі століття дивувалн не тільки
нащадків і наtіближче довкілля, але й ціле людство. Батьків
щина

в

небезпецІ кликала до зусиль, які з

манять нас чаром леЇ'енди. Бо небезnека

·

Коли

n ер е ро д ж у в а л а

й nосвяти. В той час небезnеки nеремінялися хвилини тривоги,
розnачу й немочі в хвилини тріюм:фу, величі й слави. Тоді Про

видіння серnанком блеску сnовивало бліді з натуги обличttя.
... Це хвил1щи Термоnіл ь; · це часи облоги КартаІ'о, коли
жінки обтинали свої nлекані коси на шорстке моту;ззя, кора

приглянутися

тій

•

су!v'Іатосі

строкатнх

понять

нкі

довкіллІ зараз nанують, коли зважнти ту нетерпимість,' з я

ВОНІІ себе вза<.'МНО nоборюІdть, коли пригадати наш відомий н~
ю1.1 починати завжди все на ново, »аЬ оvок від себе, то пмІ'Т'<>

перспективи часу

сnільноти. Вона вимагала від людини на~людськоrо, віД смерт
них вічного й необмеженого, від миролюбців геройства, святости

......

•

стіпьки

твердих принципів, загально-визнаних І теор<.>тично обоснов~

них ідеалів набирас значення своерідного

Ье

»to

or· not to

Ми вnовні свідомі важливости розв'язки питання. Але не
свідомі ми трудностИ' завдання
Націоні\льна психологія

раїнця

досі

нсдосліджена.

Са~а

проблема

внховного

і ..."'"'"'

лежала в нас досі nерелогом. Спиратися н:1 чужих зразках
ко І це так зогляду на різницю в психіці, як ще бІ:~ьше ч
доосновно різне nоложення українського ІJароду. Вкінці

бельні кодоли чи тятиви луків;- це часи Калки, коли коромоли

доnовіді не дозв6ляють розгорнути цілого багатства щ:юоіле!~а

сти,.":іли в Україні й nерест&вали різнитися князі.
Наскільки ж більш зобов'язуючу силу від небезnеки, від
загрози тільки, мусить мати трагедія,- неволя народУ. НаскІль
ки ж більших зусиль ві~ нас вона вимагає.
Образ батьківщини визволеної й вільної, батьківщини ~огутньої,
nорядкуючого чшІюtка на грані двох світів - це с

тики. Проте, вважаючи нашу сnробу одшщ з nерших
хочемо накреслити
до дискусії.

н11зку nроблем до

ппизnдуми

іі псрс1'\УСі~

Вже дуже поверховна аналіза останніх десятиріч нашої і

рії вказус на брак не тільки чітких визвольних копцепцій ал
•
•
навіть якогось nозитивного світогляду, якнй мав би nонадчасов
значення. Гоголівський тип надвос роздертої людшш,
ного патріота рідної зе::"оmі й чужої держави

-

не сприяв

витворенн:ю

завершеної

-

Австрії чи

структури.

ОманлиВІ

бл иск уявної чи дійсної могутности, зnхоп.1сння чужою кул
турою чи навіть, іноді, охота сnокійно, безтj•рботно жити дово
дили до резиrнації зі своїх національшsх цілей. Москофіл.,_ ..,.....,

ХІХ. сторіччя відроджусться в ХХ. віці в новій постаті кому
нІз:-.sу чи покутує навіть ще у власовськііі концепції розбудов

Сходу Европи на ближче неокреслених фсдератнвних

Якже ж перемагає в основно:\tУ народницька концепція,
nослідовно розвивається в свідо:-.tий своїх завдань і цілей само
стійницький рух. то Дійсність далска від ідеалу. Приблизно щ
десять літ міняютt.ся начальні гасла, які морілізують масн

nрю.

Hq зміну народовцям приходЯть соціялісти, щоб усту

МіСЦЯ радпкалам. По • НИХ добувають ГСІ'е.:-.1ОІІЇІО радянофіли
вкінці націоналісти. Ці останні персходят,, ЗІІову таку осноан

еволюцію, що важко було б утотожннтн світоr:шд років трндця
тнх і сорокових. Цілий калейдоскоn.

Ця постійна пливкість вказус, без сумніву, на СКJІадн
положення бездержавноrо народу. В ній відбива(-ться теж впли
доби, яка не знає догм і находиться в стані nср:-.щнснтної криз
Але важливою причиною частих й основних змін с теж бра

•

власного виховного

Скавтмастер, Др. Атанас Фіtоль, rолова ШС
відкриває ковtресові варади
Фото: Мир. Шевчнк

та велика мста, яка надає вартости життю одиниць, яка зове,
кличе нас на незважне, через жертву, терnіння й біль до nере

моги. Це є та велика мста, яка вела стрілецтво в бій, яка дає
силу зас:tанцям, за яку стріли й nекельні .~ашини nерериваюt

•

випливав бн

точно з'ясованої великої мети. Бо чи й справдІ можСІ\Jо назв:атJ
якусь nоважнішу сnробу дати новим nоколінням
образ державника-nатріота, який стояв бн

високо nонад

тІями, клясами. групами, ю1іка~щ. понад злобою дня.
Що еаме така аналіза с правильною nереконус нас nрнкла
Англії ЧJf навіть Америки з традицііішп.щ партіями й
ни~tи nоглядами на життя. Притім треба пам'ятатн, що
доба криз мусі.1а теж якось позначитися на житті обидвох

народів. Проте існус щось сильніше від крнз: вічні ідеї ві
батьківщини.

Радісний гомін воскресних дзвон.ів Софії і Юра це є те ~огvтнс

Або чи ж образ вікінrа. так конrеніяпьно відтворений

ках Рtдних бор1в, за яку тисячі йшло на доброві.ТІьне вигнання .

ниці. Лицем до батьківщини і завжди для батьківщини .
Визвольна nолітика, - шукання праеильних шляхів до ве

Кленом, не мае для скандинавці в cиmt світоглнду?!
Rони ж бо знають:

.. .

•дарують норни тільки тнм .
У кого серце із металу,
Суворі радощі вальгали
І шпиль екстазн в шалі босві:-.1 . . .
рац! ють, як зависочать їм рідні фіщщ11:

ли.~ої мети,- ось центральна nроблема сьогоднішньої українсь

КОі дійсноС'ги. Але ж визво.1ьна політика залежить від творців
основної концеnції і від реаJІізаторів. Тому питання нашої пере
моги залежить від укр аїн с ької людини, від їі вартости.

від її здібности викресати з1 себе цінності, які вnовні відnо
відали б траrіці хвилини . Так отже в дійсності центральною

•Там скальди їм скла .'ЩТІtмуть пісні ,
Там чисті й серцем ясноЩІІрі
Жінки, що схожі на ваЛJ , кірііІ .

nроблемою нашої . сучасности с українська людина, з усіма її
nрикмета~ш і з усіма хиба:ш1. Тн українсь1<а люд11па, яка стілu
ки разів викликала захоnлення, але й не ~енш · рідко рі з кР

І мить коротка та:"оf дана вL>~ні .

Ta!vt

засудження. Гіркі слова полино:"оІ нераз сnливали з уст наших
найбільших ... » Народе без nуття і чести і nоваги« ...
А наше покоління знас, що без віри в українську людину
нема творчої дії. Ху.'Іою здаються наведені 'слова. Проте будь~о

тверезі. Ми безконечно віримо »у велич Твого Духа« І знаємо.
шо всі прикметн українського народу, питомі нам і, хто зна, чи
не неповторні, треба відшукати й закріnити. Але одночасно від

шукати треба й хиби, щоб їх виnолоти,

-

знищити. Наше май

бутне залежатиме від розумної синтези традиції й nоступу, nри

чому шукатимем і в нашому минулому й зовнішньому сучасr

консеквентна

житт~ наших n.омазанників, за яку борються nовстанці в сутін
пророцтво, яке визначує шляхи цілій спільноті й кожній оди

•

ідеалу, який

діти дружать з вітро:-.1 мол оІІJІМ

І змалку вчить їх рідна мати
Човни із дерева тесати.

Шукати небезnек , любити дим.
А як прийдеться з yc:.tlxoм ЯСІНІМ

•

В лиці суворі:-.1 умирати «

.

Оте »ЯК приfідеться, BlflTИ З УСМІХОМ ЯСНІІМ В ЛИЦІ
У~tирати« є і в нас nершою, основною й найnnжнішою
б.1емою виховного Ідеалу.
При тому підкреслюю і наголошую: ·

.

»як n

р и й д ет ь с я

Тобто Ідеалом нашим н е є с м е р т ь, але ми ма см о бути нn

'

1док потреби рішені ш1

н

n

й біль шу

ж ертву

для бать-

1 вщипн, в цім теж і ш1 смерть. Бо велика мета - сnмостійність
· до ЛІ{Оі іти маt.мо шляхом ясно спрецнзованоі визвольної по

тшш, піколи н<.> дастьсн ост·нутІІ без жертви. без болю й крови.
Ця nроблема здасться таю\ очеnндна, ща над нею на перший

:>r.rшд не вnрто зушшя'ГІІСЯ. Але річ в тому,. що nливкість nере1шшь, хаос суперечних nогтщін, нез'ясованість позицій при

щялись у нас до затl'l\ШС~шл осІювних пршщипlв.

І

вправді

1ulce et decot•ttm est pt·o patrin mol'i« вчилося у нас у школі, але
u

леко не пристосовувалось у нас

житті.

в основному саме цей світо гляд не тільки близьІtИА украtвеь.

кій духовості, але теж і nлодючий в наслідки, якщо пише tap.o
монії не схочемо утотожнювати зі сnокосм. Без сумніву, дина
мізм нераз порушує закони совершенної гармоніі, але не йде

npo

строrе

й

сухе

перестерігання

гар~опії

на

кожнім

кроцІ,

тільки 0де про гармонію, як ідеал, до нкuго змагаємо.
Цей світогляд кальокаtатії, близький для :остепової Еллади«,
зокрема близький для nластуна, якому не чужа любов бронзо
вого тіла. А постійна аполлонська душевна nогода nробиваєть
ся з нашого наказу: вміти усміхатися в найтяжчих життсвих

•
З пt>рсnсктиви літ наші снмпатн сьогодні, без сумніву, по
)ЦІ ІдеНного активу. Але цл проблема не мас викпrочІю те
:>етнчного значення. Аналіза не с звичаїпшм розцінюванням
1ртостсй минулого. Річ в то>,tу, що не можемо виправдувати
н розуміти молоді двадІ\НТІІХ ЧІt тридцятих РОІ<ів тіЛІ,кІІ тому,
~о це були ми самі, що тр11Jщя·r·і роки були дні нашої юности,
ашої nccшr. Бо коли так зробнмо, nовториться історія. А саме

хвилинах. Цей ідеал вічного оnтимізму nеде nослідовно до па
нущшня над собою, до зрівноважування важких життєвих
обставsш силою духа. Звідти бажання гарту, звідти nочуття
щастя в зустрічі з nереnонами, труднощами, хуртовиною в

прямім і персноенім знач~нні. Тому не лякае:.tося боротьби, а
навпаки шукаємо її іноді, як своерідної вnрави. Бо ж боротьба
дас нам гарт, а nеремога іноді nеремога над собою, радість,

о nодІбно! nоведінки ми дуже <:ХІІJІІ,ні: :vш зrідні розуJ\Ііти себе
Щ\Ше МІШу.Іе. ЯК розуміJІИ себе ПВССІ> •rac CTYiiCIITChKi aKTИ
lCTit доби сецесій чи барикад, fШ розумілн себе Січові Стрільці.

усміх. Цього гарту шукасмо скрізь - у сnорті, в мандрівці, у
грі, - шую1<"МО й виnл~кусмо в малім, щоб nотім зуміти при
стосувати n великім. Бо наше шукання пригод це не авантюр
ництво, а тільки вnрава. Вnрава, яка іноді дозволяс нам, якщо

tдночасно

вжити окреслення німецької nриповідки

не

хочемо

прн·иштн

nрава

бутн

мо.1одими,

як

ми

~tми були, сучасн"'І:му молодому nоколінню. Зовсім так, як нам

»aus der Not Tugend

mac;henc. І тому не лякасмосн того, що друrим видається траге

олІsсь не nризнавали старші. Між тсоріс1.0 і діїsснlст1о с надто

дією, а стараємося примусове nоложення використати як най

слика розбіжність.

краще для нашої остаточної мети.

Тнм часом геройство завжди ·шлttшш·ься геройством і мани

нме всіх, \{ОМУ не nустим звуком і Добра і Правда.

Так засадничо виглядає наш ідеал, ідеал нового nокоління.
Він мас понадчасове і nонадnростірве значення, але вІн може
нам стати в nригоді й сьогодні, тобто у нашім виході з бать

ківщини, який не мас прикладу в історії. Бо і тепер не вІльно
нам ні кволо рук заложити, ні розnачати. Ні! Наше сьогод
нішнє nоложення - це те)І< своерідна вправа.
Колись зряджали ми в уяві кораблі в невідо~tе, тужили за
далекими морями й мандрівками

no

світі. І нехай сьогоднішня

наша мандрівка поневільна! Проте не смісмо її вважати тіль 
к~t трагедією . •Наша nримусова мандрівка може і мусить бути
n1сланющтвом

молодого

nокоління,

яке

опинилося за

кордо

ном батьківщини. Не місце тут характеризувати завдання
еміtрації. А втім вони здебільша відомі. Ми тільки хочемо в
доповіді вказати на ту психічну настанову,

.яку масмо в соіі

ваплекоти. Ми .ие еміrранти, а мн 'емісарі нашої батьківщини.
Своїх послів матиме Україна закордоном і no виборенні суве

ренности. Ми ж сnовнЯ(МО їх функцію у важкий час неволі,
щоб навчити чужину цінити той край, який на пограшtччі Ев

роnн боронить від століть вічного ладу, базованого на христи
янськіІі культурі. Тому не можемо гаяти часу, не можемо жити
безперервно надісю повороту, не можемо толерувати тнмчасо

вости й дорнвочности. Навпаки: Наше життя nляну<.>м') так,
наче б ми м~ли nостіІ"шо остатися емісарами Великої Сnрави,
але nлянусмо так,

якнайскоріший nоворот до Киева Н Львова ддя нашого загалу.

Скаnтмастср Др. НоJІОДІШІІР Япів ronopttть

про шrxouшrii ідса:t ПJщстовоt·о Руху
Фото: Мир. Шевчик
А

у

nnертому повертшші

молодого покоління

до

щоб підготовити нашою n.лян::шою працею

ідеалізму

найкращий доказ, m< r.пиuако жертвенвість с вкоріІІепа в
шшіІі національній nсихіці. Було б окремим завданннм прос
Ііднти цю нашу m1томеш1ість на зразках історії, але па це час
ае дозволяс, а навсдсІІі nрю<лади оста~ніх десятиліть с дово.1і
іагатомоnні.

•

Нокре<'леннй шлях низки синтез вказує на нашу тугу за гар-

Не вважаючи нашої великої мандрівки трагедією, а тільки
етаnом до великої метн, не можемо вважати її теж щастям

ні нагодою до уживання nригод. На чужині ма тільки мандрів
ники до мсти, чи емісарі, а ніколи не вкорінені rромадлни й не

слуrи чужих інтересів. Навіть лк було б на~1 особисто добре
матерілльна жити, ніколи не можемо вбttтн туги за батьківщи
ною. Не: »Ubi bene іЬі patrfac, але »Ubique рго patriac с нашим
гаслом, с нашим імперативом, с законом, с вкінці заnовітом
кожного, що nаде на шляху. Не творення собі можливих )'МО

вин життя, щоб найти спокій і вдовілля, але творення модерн:>
вивівуnаних вартостей праці для здійсщовання засади »скрізь

для батьківщщшс може заспокоітн совість вигнанців і дати ім

4ОНісю, на змагання до ідеалу вріnноважености, вирів11яности,
:JІМСТ}>іІ Н проnорціЇ. ЩОСЬ З ПОftІІХУ К.ТІЛСИЧНОЇ аІ!ТИЮ1 СКрН

моральне

ШtТЬСЯ в цім ідеалі.

r!а гордість може датн нам певні<;.ть, що не розплннеj\tос.я в чу

ГОВОРИТЬ

'ШМ

світом,

шш

Ііому

-зд~1еться

нрокльон.Jм

і

n

гелле11СЬ

благословенням

ц нтрі цього світогляду; незріn

афір:шщія

їs любов ЖІІТТSІ, але с теж

1іш щсть на смерть. як ''Ь()ГО тр<:>Gа. Це с охота ЖІІ rи длн краси
ГОТОВЇ<'ТЬ D!\tиратІІ ДJІН доuра,

\ ~е

С ІІОТреба СJІУ>kІІТІІ бrІТЬКЇВ

ЩІ1ІІІ кuжtшм віддихом, ктюшм успіхом і усміхам і це с і:.ше
ратІІІз: u rрІ·шиіі час ІІDС'ГУІІУ ворожої н;.~uалн nмітн з.nожнти
ж:н гтя в дnні, гідно і1 В<"JІІІ'ІІІІJ!
Річ природна, що n різні часи к.альокматін мnла різні інтср
ІрстацІі й різні люди різпІ моме11ти nідкресшооа:ш. Мн мусимо
~ути свідомі, що гармонія мусить матн теж свої грашщі. Але

•

6

може дснаціондлізаціл не

страшна дnя сеніорату,

nластунства, то вже біJІьш загрозн мас вона длл

юнацтоа, ще більше длн ноnnцтва. І то~tу не с~rісмо її тратити

'ИІІтезою царства сили н царства духа. Це с одночасно культ

<'

Xait

чи старшого

аявна аnотсоза Краси й Добра. Це с те, що МІІ назвали вгорі
rіла і J{ульт душі. Це

ТіJІьки рвучка туга, почуттл відnовідальности й національ

(·мосл.

>Дночасно.

Ко.льокаtатш ІшходптІ,сп

виnравдання.

жих морлх, не зшщіємо, не знікчемніємо. не здсшщіоналізу

Знаю, медом сонця, оіі Ладо,
В 'ГВОЇr.І дІ1('НІІіМ ТіJІЇ - DCC!Ja,
О, r.юн СТІ)ПОЩl Е.'1ладо,
ТJІ й тепер nнтнчпо яснn! Малашок npo 'І'У нашу сnrJрідненІсть З

...

з очеїr, бо ж майб)·тнс завждн невідоме
ведетьсп здійсннтн па:-.1 нашу ціль. Хай
наша пісня, наша вишивка, нnша мова,
жшщі пізнають ку.'Іьтуру нашоі хати, де

і не знасмо, коли до
іде з нами в чужину
наш звІtчай. Хай чу
чнстотн наших думок

і намірів берегтиме ікона серед р~·шшtків, якій nоклонятись
будемо nneчopi і ранком, перед якою споnідатнсь будемо з на

•

ших nчннків, чи даром без діл длл Сnравн, не йдуть нам
ІШІ!Іі дні. ІІерсд ЛКОІО КЛЯЮ\ТІІ:\І)'ТЬ ДЇТІІ З МОЛИТВОЮ За ту СВЯ
ЩСІІІІУ боротt.бу,
яка ведетьсн скрізь, де б'ється ~·країнське
серце. ІІсред ш<оtо просJІ'ГJІмутt, розу:-.rу і снлн, щоб не nосор;)
мнти нерсд чужщщлми честн свого народу, щоб в:-.tіти стJ·лати

скрізь з внеоко ліднесеним чо.'ІО:Іt, лк стуnа:rн внпадnс члсновr
нації в поході.

А коли іноді серед праці чн на су:~tерку дшsш1, серед чужих

щодеrt ЧІІ па самотині, ЧІІ може серед свосї роднws, але на від~

•

,
•
\

Та не єдині це nерешкоди на шляху. Як часто не фІІЗИlЧt:І('
моральне у:-.tучення впаде на мандрівника\ За ним знеохота,
каже бліднути осяйним цілям і ~tаліти Великій мсті. Як

Сктаr. д·Р Ю. СтаросольськиІt, ЛЧ

Духовий виряд пластупа

вся надія на успіх зникає й каже або завернути з дороги, або
без надії таки споДІватись. Манять привабливі спокуси фал

Пластова проблематика творить таку ціпку, одностайну будо
ву, що її дуже важно розглядати частинами. Кожне маііже пи

внм блсско:о.t особистого щастя й задовілля; каже страх утікат
поля бою, або безси."tля каже склонитись до землі. А може Т4
до.ття Батьківщини на вазі й рятунок ще ті,'ІЬЮІ в силі, що ка

тання зв'язане з другими, обу:-.ювлене другими і саме обумовлює
другі. Тому-то наші реферати так часто заторку1оться взасмно.

•

»м'язням, серцю й нерва~t служити ген поза :о.tежі сил«. Або на

Тільки підхід, внхіднс становище для насвітлення питання може
бути різне. В мене внхідне становище в н ут р і ш п ь о п л а -

на кра1о розпачу після невдачі і треба або пропасти, або
її стиснутн зуби й п'ястуки та глянути знову n небо. Або- щ>ос

ст о в е.

стане перед людиною велике питання на зан:руті життя. І

Досі розглядали мн проблему нашої мети й ідеї з погляду їх
суспільного значення. Це преважне становище, бо ж пласт суспільна установа, а не ціль сама в собі. Ми мусіли, отже, запи

татись себе, чи наша ідея доцільна з погляду нашої національної
спільноти, чи виправдала себе в історії, і чи виправдає себе на
майбутнє. Цю відповідь ми одержали.
я хочу відповісти на латання, чп і чому пластова ідея мас
вартість для самого пластупа, яку моральну сил:,r дас .вона йому,

як виряд, необІСідний у мандрівці. Можливо, що мої відповіді

ві,цповіді розумної, гідної й успішної, або доведеться ..>aJ•a"'
і піти стежкою вниз у життєву темряву. Без чнс.па стоять пер
нами кризові моменти життя, конф.ттікти з боротьби чорного
білого янгола в серці.
Проти цих трудів перешкод дає пласт rош1кові
зброю: с и л у д у х а й л а д у с е р ц і.

Старий китайський борець за батьківщину,

генерал

під кінець тієї війни прийняв піддачу двох ~ільйонів яп,онцІ

певне надхнсний старою китайською мудрістю, писав
»Після двадцяти літ моєї боротьби з :-..щтсріяліз:-.rо:~t, я

викличуть враження якоїсь пластсвої філософії щоденного жит
тя. Це правда, не ціль моя, але я схильний вірити в те, що

до сильного переконання, що, щоб привести світ до ладу, т

ж нтт я.

привести до ладу свою власну націtо; щоб nривести до ладу
11ацію -треба привести дв ладу родину ; щоб завести лад у

пласто~а система творнть подекуди таку філософію практичного
Життя не дас
смертним нічого, без ветrкого труду. Ще старі пізнали цю істи

»Nil sine magno labore vita dedit mortalibus«.

дині- треба впорядкувати свое особистс життя ; щоб вnrot:ІЯJXK~

ну і тисячеліття потвердилн Гі, і сучасність потверджус сучасни

кам, одшшцям. спі.тtьнотам і спільнота.\! спільнот. З яки~t вели
ким . трудом народжується новий, кращий світ на наших очах і
на наших призначсннях! Скільки трудів лежить кожному з нас
подорозі на мандрівці до Ве:щкої Мети! Скільки Жертв, упадків,
зламань!

А проте,

-

хай буде б."Іагос:ювенний цей труд, віковіч!ІИЙ

наш ворог у мандрівці! То на боротьбі з ни~r зроста.тта людсьюсть

і її культура і вироста ~н з дітей мужі. То він, цей тру~, робить
мету великою, цінною, а людину гідною, або не~ідною, за
лежно від якости її боротьби з ним. Від як ости. ПІдкрсстою,
бо не завжди об'сктивний vспіх кваліфіКУЄ людину.

Це правда: екавтоnа система хоче ВЧJ1ТИ молоднх людей бути
успішними в житті, бути переможцями в боротьбі з жнттсвими
трудами. Але вона в11магас як ости тісї боротьби. Вона за

ідеал борця прийняла лицаря бі.пого святого Юрія,
поклоншrася святій Премудрості - Софії.

і nона

Пластуни беруть :життсві труди не ті.тrьки, як об'єктивні, не
б~жані фактн.
Для них це не о б хідні товариші на ~ляху

мандрівки, нкі, ЯІ( усе Сотворите."Іем дане.
прнзпnчепия в

житті. Тому п."tаступн

-

мають свое МІСЦе й

ставляться позитнвно до

ЮІХ і радо nрніІ~tаЮТЬ БИЗОВ на боротьбу.
Ми

бvдуть

побачи~tо

ці ."ІІІЙ

фізичного,

ряд

таких

технічного

життєвих

.
труднощІв:

Скт~r. Др. ІОрій СтаросоJJЬСький

воюt

чи -.rатерія.ТІьного характеру.

rовор11ть про духовий виряд nластуна
Фото: Мир.

І

nроти НИХ виведуть пластуни у ПО.:Іе фізичну тугість, ЗНаННЯ,
господарність, організованість.

·

вати свое особисте життя

•
сtюдді. зможе нас туга, то н~ вбнваfrnо Гі, вона ж бо 1-!a~t свшанзіттям:
То ж не забУти нам!

.. .

То вже дар~tа

...

ЗавждJІ снуватн будем тії ду:~rи.

•

-

необхідно завести лад у

серці«.

Невтишні ті. що плннуть н~м п:пtв:-.rа

......

а про :\tетоду. Бо :.tетода та

інколи я й сnідомо не пр_обуватиму цьог() .

• •

то ж одним

Коли йдемо по ЛlНll у.явн, що пластунс ькс жщ·тн 'і- ЦЕ.!

Тривожим Бога- молимось Ясному:

дрівка, то ця уява мусить необхідно привеста нам

Пtоб nволив нам ще дуж~-г..t. молодим

Зустріти зриву ми:;ь недовідому_
Щоб поСJ'Іі вже хоч млу. хоч тількн дим
Уздріти дав над двором ~ідним Дпму віч померклюvt світ

Покриn нам вільнюt шумом рідних віт
І безпсреста.Тh так. Щодня. щоранку

а про

сто:.r. Та я повністю свідомий того, як єажко, а інколи без
внглядно, відділити в пластовій системі чітко ці .nь від 1ас()бі

Що із босвищ і Базару й Крут
Горить нам честнем змагу й во.ІJі тут.

-

-

пgо зміст їх ,

основна й суттєва для пласту, що без неї пласт не був би

Тривкішого за морок, смерть і .мор,
lЦо па.питr. нас сьогодні і довіку,

в мить останню

говорити не

силу, як засобів. Не про ціл ь

Ні луки Цезарів не зможутr, клику

-

-

правді , ~юс завдання

Ні Арк Тріомф. ні Бранденбурtер Тор,

І

Я хочу вказати на основні елементи, на яких він сnщ>а,::тІ,сs:
це пластова присяга, пластовий закон, це ідея добра й кnа4~~
характер, й о с о б л и в е в і д чу в а н н я св і ту й ж н тт я

Кожшtй із цих елементів :-.1ас свій rлнбокиіі зміст. Але,

Чужих вікторіІ-І в ЩО добу велику!

-

юнака. І той лад є його духови::-.1 , чн радше моральним ''"''.~-'''"'''"

.

Від рідних пив . . .
То ж не привабить нас могутнііі хор

Під зорями чужлми

Мені здається. що власне ло лінії тієї китайської мудрост
і іде ідея пластсвої методи. Правда, вона саме будує лад у cei)L

.. .

-

У копальняних штольнях. як кроти
Вгрнзаючнся в зем.ттю. чи при станку,
Як чо.'Іа піт ізрошус густиіі,

Одне нас тільки ~юрить. непокоїть :
- Коб руки дужі зберегти для зброї.
(Б. Кравців.)

1•ри

основні

елементи

мандрівки :

:.tету.

Тільки всі вони разо~~. д~ють сnравжню

шлях

-:-

і

ne

:\ta ._.,., ........

як МІІ ц~. po~~~icl\14

мандрівку. Немає і1 без мети. означено 1 й свідо:-.tоІ. бо ХІД марш безцільний або з ціллю ca:-.t для себе не :-..rандрівю.:

-

Немае її без шляху, що його треба переїtтн крок за крокщt :

бсзпосердJіС

з:-.tаrання до

метн,

це

може

боротьба

за

неї.

ніколн не мандрівка. Вкінці, очевидна річ не:-.tає П без ;'!ЮдІt
ни, тісї, що йде шляхом і з:магає до мети .
І коли ми, пластуни прийняли уяву мандрівки , то це не вн
падок, або поетичний засіб. Це тільки гарний символ д.1я пла·

стунсь'кого розуміння життя, в яко:о.tу теж необхідні елементи

мета і шлях і людина, що живучи, йде по шляху до життсво
:.tети.

.

Тут життtвкtt t.цea.ntзw, що вести мае юнака на :иапдрlвцt. Той

ідеалІзм, що коли сnравді етаn частиною юнакового світов.Ідчу
вання, не дозволить йому жити сил~ю безвладности первІсних
інстинктів, еtоїзму або тІл.ьки животІння, а скаже заnжди шу

кати вищих цілей у житт1; скаже змагатись, здобувати; хотіти
великого,

шляхетного,

гідного

JІІОДИІІИ,

як

вищого

ствdріння

між земними створіннями. Це лризнашт, що жнттсщ1. мандрІв

ка це n 0 хід, а не nрогулянкn. Я~~и навіть не думати на хви
пину про зміст ідеї, то сам факт
Існування додає житт~ цін

r1

ности й гідности. Але це рівночасно nризнання окреслено! ІдеІ:

служби Богові й Батьківщині й друnsм.
отся ідея служби Богові, Батьківщині й другиJ.t, це не наша
сліnа віра: за нею наше nереконання, що вона о б 'єкти в но
добра й nравильна; що в ній розв'язка цього кращого світу
щастя, »МИРУ й доброї волі мі?К людьми« - про який.мріяв Ві

Пі. Отже

із становища сусntльности,

ність. nла~ової ідеї й організації.
Але длн nластуна наша ідея -

тому безnеречна цін

n

не тільки ідея, що стоіть в

голубій д:1лі на кінці мандрівки. Вона ця ідея, для ньоrо й
засіб м::шдрів!qf. Вона є його силою в житті, вона живе з шш
і в ньому, від перших днів його юности й ШІас:ування. Вона в
ньому, а він у ній.

'д1

1

пластун не nрисягає, що його мета, яку хоче здобути

У'часвикІІ Копr'рссу пІд •Іас nарад

ІЗ nершому ряд1 від nрава: Пок. Ген. В. Петрів й rен.
01

Омеляно-

·вич-Павленко)

сл

Фото: Мир. Шевчик

·~

Таке розуміннІ'! життя

~-~!

істотне для nластовоr системи. Але

-

аfібільш характерне для неї, це те тісне, органічне nов'язанвя

ети, шляху й людини в одну гармонійну цілість. »Софія і Юрс
- для нас не тільки СИІІЦІоли нашої мети:: Вони й символи на-

Іого шляху й нашої людини. Чи не єдина це організація мо
оді в світі, що сnирає свою снлу на цій гармонії! Мені здаєть
п, що ця сила в засаді т. зв. цілостевої теорії, що каже: :.ці

ість є більше як сума її частин«. Так ось М и - це більше, як
Ільки я і т и. Як акордовий тризвук становить нову індиві
fУальність, більшу як сума окремих звуків, так і тризвук мети
- шляху - й мандрівника - дає разом цілість, більшу своїм
наченням, як тільки сума її складових частин: дає саме життя!

Мета й шлях, no собі, об'єктивні nоняття. Але вони, за nла
rовою системою, так тісно зв'язані з людJtнОІО -суб'єктом, що
трачають у значній мірі свою об'єктивність і стають залеж
ИМJ1 від їх носія. Іnшими словами: так ою б уде мет а і
1а

ким

б у д е о б р а н и й ш .ТІ я х, л к и м є м а н д р і в н и к.

Скажи мені, яку маєш життєву ціль і яким шляхом ідеш до
еї- а скажу тобі який ти!с
Правда, щоб бути докладним, nластунові nоставлено вже
гори його Велику Мету і вказано шлях. Але, не забуваймо, шо
ін сам, nовністю добровільно, nрийняв цю мету l цей шлях за
вої. Велика Мета :--rайорить у віддалі, на кінці мандрівки. І ось
ід того, як: сnрийме цей відблиск мандрівник, залежить
кість і успіх йоrо мандрівки. В ТО1>ІУ основна методична ідея
ласту: гармонія життєвої мети з внутрішньою nоставою люди

и; синтеза зовнішньої та внутрішньої сили. Ми nобачимо, як
ластова nрцсяrа, закоІ-1, гасла водночас ціль і засіб. В них
аnрям маршу і заразом сам марш, сама мандрівка.
J:'l Тому, -це зовсім консеквентно, що пласт- ст<:~вляючи Be-

tf ику

Мету мандрівки -

-

1 єа мандрівник а

мусить звернути :а ку особливу уваrу

людину. Пласт хоче nиховати людину,

;~..to здібна nрийняти за свою ЦІО Велику Мету й т і

n

ь ки Ве-

'-ику Мету, що здібна вибрати найкращий шлях до неї й бути
сnішною на

мандрівці.

осте новий .'Іюд«.

Тому

в нас

співають,

що

•в Пласті

На людину покладаємо бо надію!

Це вона

4(осій ідей і будівничий кращого завтра: вона й коваль свого

:1 ласного щастя.
s... Отож. людина. юнак,
loro зацікавлення. Та

молодий громадянин

це ніколи

-

в осередку нa

не індивідуалізм

юдини, окремої для себе одипиці з самоціллю.

чи культ

А.ле це культ

собаnости і л к о с т и людиви, як основи якости спільноти, на
Д світу. JІюдина для нас це перший крок, що nід нього
очинасться тисяча

миЛІ

•.

• •
)

1

·t
і

Перший епемент морального виряду, що його дасмо юнакові
дорогу

-

це пластова nрисяга.

В ній ціла сутня основа п.ластовоі Ідеї. У нift замюrена наша

, ~е.лика Мета чіткими словами.

Не йде тут · npo аналізуnаrшя змІсту тісї присяги. Для нас
rитання

Я

Це хай буде щлJІJО його; апе в то
му й метода, засіб; це ре л і r І й н :1 сть у щоденній мандрівці,
та, що різьбить людину і як моральво-етична сила, веде через
перешкоди.

Ппастун не nрисягає, що здобуде волю Україні, як остаточну
свою ціль; він присяrас, що буде в житті nатріотом, вірmsм
Батьківщині. В тому для нас, очевидно. зобов'язання боро

ane n біпь
ше ~е: цІлим життя~1 своїм служит~t БатьківщинІ, щ,денно,
тись

а в nотребі й рискувати життям для України;

сьогодні й тоді, копи вже воля буде фактом. Служба Батьків

щині
веде

no

це ціль nластуна, але

n

ат рі от :из .м

його засіб, що

-

шляху, дає морапьної сипи й nиховуt: з новака чи юна

ка, доброго громадянина. Отже nатріотизм наша сила : він не
тіпьки мета чи віра,

-

він

n

р

rs к м ет а

юнака, отже нерозрив

на частина nластовоі людини.
Так

теж

nоміч, це

обов'язок

ціпь.

сусnільного

помагати

Але рівночасно

змислу,

це

друrим.

у

-

Правда

-

нести

цю

виді а л ь т ру ї з му й

прикмета юн.:'1ка,

його моральна сила.

що ставить його в особливе nідношення до спільноти: корисне
з nоглnду тієї спільноти, а снльtrе з його власного.
Я думаю, що в тому можна бачити синтезу nластової при
сяги з методичного погляду, тобто, як засобу. І в тому власне
її велика моральна сила, перший епемент духового вирnду.
ЦІо си:1у nоtИ.11ьшує ще nовна д о б р о в і
ь н і с т ь rrонслги
юнаком, що вже розуміє її суть і сам рішається вcтymms на

n

шлях.

•

•

•

Чим же в nпастовfй системІ :sакон?

Не бупо t'S треба законІв, якби JIIOJtИ жипи не 15 сnlльнотах:
зате в сnільнотах - вони необхіднІ. Це - npo закони органі ч·
них чи nопІтичпих людсью1х спільнот, скажімо - держав. Там
вони недобровіпьні, як правило, наказові норми nовецінкн зі
суворими санкціями за іх ламання. Це норми видані владою хоч би законодатною в найбільш демократнчнШ державі- нор
ми, що в'яжуть усіх мешканців держави. байдУже, чи хотять

воюі їх визнати. чи ні. ЦІ nормн необхідні дпя вдеожаннл паду.
Це нор~ш державні, наказові, зовнішнього та неtатнвного ха
рактеру.

І ось п.тtастовиn закон, мабуть тІлькн назвою сnільннfІ з дер

Ж:\ВШfМ. Коли юнак ілс в nласт, i"J власної вільної волі може
тільки лід тиском соцілльним окрvженнn, що внзнnс у.;асть у

пласт! зn щось добре, - то вІн знас закон. яюrй бере на себе.
Він може не nрийняти його: тоді не буде nластуном. Але рзз
nрніІнлвши

-

він муснть ітн за nказівка~ш законv. За nказів

n

а м 11, бо це nравильне слово для

нашого законv. П ра в н л а nо в ед інк 11 так звав закон ще
Бі-Пі (ntle~ not ret!ttlation.c;), Та цf nравила ос.ноnно різні своїм

характером

nin

державних норм. Тх

cniJt

зачнслпти

ральних законів, як ось закnни етнки. Це томv,

rlo

JtO

стоїть сvворе лице судді з усіщs засоба:-.ш nримусу.
ВОНІf

ВJІМаГrtЮТЬ

П О З Jt Т Н В Н О

f

УІ О В е Д і Н К Н

n

типу мо

за tшми не

)

томv: шо

окресnениfі

спосіб, а не тільки забороняють nевнУ nоведінк''· Пласт,•н мас

1дею

не краnи!) Та найважпІше, nластовиrt закон дщщтьсл D д''ШУ
nластуна, в його хотіння, nобру волю, - холи де-ржавшtй тJль
JtИ реtупює зовнІшню поведінку JІІоцющ. Ппастовнй закон хоче,

сказав

би:

nрисяга, це

nи зна ни я, що

l
t

жит·rя має

добровільне з о б о в' л 
йти до nризнано! мети.

•

Але йде тіпьки noo зовнішній лац, тобто npo зовнішно nове:~ін
ку людеn: звичайно ті:tьюs заборонюrтьсл nебажанv nоведінку.

nомагати чшщо слабшомv: ncpжanннrr закон внчnrас вІn гоо 

~ ціль, при знання змісту тієї ідеї,
u н н я жити в житті за тІсю Ідесю

)

lntM Богові в своему життІ.

стоїть: чим с nрисяга в nластовій системІ, rоповним

:Іrином як методичний засіб. Чим с вона для юнака, що бере ії
l)n життєве зобов'язання і чим для виховпика?
н

це

царство небесне, як ціль для себе. Він зоб'?в'язується бути вip

камн. чн радше за п р а в н

•

-

мадлюша тільки не nорУшувnтн пра'R І\ЬОГо др:vгоrо (не n~ІtnRtl.

щоб ппастуи не тіпьки якось назовнІ nоводився: він хоче, щоб

'

•

•
пластуn б у в справді таким а таким. Пластун має б у т и nрн·
ятельським, а не тільки, роз чи другий, помогти слабшому. І
тільки з цього, яким nластун є, як думає й відчуває

-

мас ви

як вказівка чи

nластові: ідеалізм, оптимізм, альтруїзм, віра в добро й крас
Але синтеза цих окремих е.'Іе.ментів ледве чи дасть новий, Зl
кінчений світогляд, ориtінальний пласто!Зий світогляд. Взагаr.
в пласті, оці поняття. це радше п р ~1 к м ет н людини ніж тіЛІ

з другої, він має

J<И її погляд. Поки в когось ті.1ьки погляд, може й тверде перс

пливати його зовнішня поведінка. В тому безумовно моральна

сн.1а,

що її дає пластунові nластовий закон,

правило поведінки.

З одної сторою1

-

пластун може завжди

порадитись у п.'Іастового закону, як чинити,

-

в ньому ВІ1:\tагаючого nровідника. Не згубиться вІн з ним на

жнттєвій мандрівці і не впаде в час душевної кризи!
Та

при

тому,

nоведінка,

закреслена

Не нове nитання пластового світоr:tяду; питання, чи вз
такий є. Безперечно різні »світог.пядовІ« nоняття притамщ~.

законом,

корисна

для спільнотн й самого пластуна: вона помагає і йО\tу бути
успішним у житті. Наш закон різьбить людину згідно з нашою
уявою корненого й успішного громадянина. В тому його мораль
на сила мандрівницького виряду.

• • •

конання, що оптимізм правильне відношення до життя, то
ще не nластун. Хто ж с n р а в ді оптиміст сам у сво~·
житті, той і пластун. І т. д. І взагалі n пласті істотніu

-

справжнє відношення

до

життєвих

неnравди на землі, і зло, що незгода між нами

1

ше говорити,

що

сума

й синтеза

поглиблення. Це свідомість корисности життя, отже

й своєї власної вартости. В тому й обов'язок nомагати другим,
і готовість принести жертву, й ідея щоденного доброrо діла. В

тому, nередусім, вет1ка етична заява по ясній сторінці життя,
хотіння, шоб запанувало Добро, віра в Добро й боротьба за
Добро на світі.

•

І поруч Краса, дальший nластунсью1й ідеал. Ми має\tО
його і в кличі - СКОБ І в тексті пластової присяги Шені.
Пластун визнас вартість естетичного почуття краси в житті,
Вона

-

краса

-

Це дає чару життю, і нового змісту.

в основі життсрадісности, оптимізму. »Як nро

мінь сонця не може бути темний, тав:: і пластун не може бути

-

нахмуренийос

писав хтось.

»Калокаrатія«

тих

дійсних

в~

paJ.

відношень

11

життя, внутрішня й зовнішня поведін.ш за rоловни'-ІИ обов'f.
зками й законом, дають у висліді особливий »Стиль життя'
Він сповнений життєрадісністю, оптимізмом і вірою в добро

чинний, рухливий, корисний, повний змислу <;nільпоти й
труїзму. В ньому любов nрироди і приклад з неї і приязнь
нею. Він сповняє життя ідеалізмом і цінністю Великої М
Він власне робить життя мандрівкоtо і єднає Велику Мету і
самим життям.

• • •

т. д. і т. д. І

ротьбу зі злом. Це значить, він повірив у велику ідею Добра і
заявив себе по його стороні. Це для серця його підйом, для

в кожнО:\fУ його рроявІ.

розу,юм

калькульований »nогляд« . І тому, здасться \!Сні, що треба

ось пластун, вступаючи в пласт, включився активно в цю бо

-

ніж

красу. Він каже ЖИТІt! за правилами, як у грі, І як у
визнас засаду »чесної гри«, потребу плянуваюш й боротьби. Ві

»Стояти твердо в боротьбі зі злом,
Стояти з ясно-радісним чоломое (Довгаль).
Так бачить поет призначення пласту. І бачить 'він lстиІfу; в
ній неначе синтеза цілого сенсу існування пласту. Похід до
кращого світу, то nохіц д о до б р а, отже боротьба зі злом. Во
це для наt з л о, що Батьківщина в неволі, і зло, що стільки

моралі

питань,

-

клясичний ідеал

-

знайшов у пласті живий відзвук, а передусім живий від
звук у серцях nластунів. Вони зростають в окруженці, яке
розвиває це почуття, робить із них своrо роду »nатріотів добра
й краси«. Добро й краса, це, знову ж, ве тільки ідеdл і ціль;
це частина 11цІлого пластунаос, це його життєва прикмета, що в

крові й кості живе. Вона й у вирнді пластунському займає
особливо почесне місце. Вона й сила, що основує естетику життя
й життєвої мандрівки.

Та.кс пов'язання й з'єднання мети
вої мандрівки і ca~unt мандрівником,

-

Ідеї з засобами ЖJfl"'~c
ставить нас nеред

тавня: що це взагалі ця Велика Мета для пластуна?
Мені здається, що відnовідь виходить із попередніх
вань. Мені здасться теж, що в цій відповіді саме nласт ориrі

нальний і сильний.
Може тут ми відійдемо в дечому від нашого взору 1
дрівки. Бо на мандрівці, цій справжній звичайно
поставлена fJCнo, конкретно: напр. здобути означений в'ерх rnt1І·
Подорозі ще другі верхи, як етапи. ближчі цілі. Але
осягнено верх, призначею1й за :\tету, завдання манд:РіJВКІ
сповнено і мандрівникові вільно сходити вниз.
Не так у життєвій мандрівці пластуна. Там теж окремі •·т:><пІ
- верхи, що їх слід осягнути.~ Але - за життя - немае
останнього верха, від якого починається поворот. ·Для
,.,-,twr·v u.

немае сходу вниз. Туземну мету мандрівки осягне nластун, кін·
чаючи свою земну мандрівку взагалі. Я не КО'-tпетентний rово
рити, що далі; я можу тільки вірити, що

ti

це не поворот.

Отже, я думаю, Велика Мета nластунської мандрівки,

-

само жІfття: Велике Ж и тт я . Поки не nричалить житт~~ВJ1t
човен до берега, до того часу немае »остаточної мети ос ; хоч ьн
знаємо, що практично цього окреслення вживаємо: це напр.,

• •

\tріємо про волю.

•

Ось воля Батьківщини: їі часто звуть » остаточною « ве.nикок
метою. Бо СJІіпить вона очі, як сонце ясне блеском своєї ве.nи·~~:

Ми бvдVЕ'МО тип нової люnини: ми маrмо П :vявv в nластовій
Ідеї й законі: ми хочемо бачити в лю'tинt певні пt>икмети, ко

рисні й естетичні й такі, що дають успіх. Але, як кnжна бvдова,
так і бvлова люцини мусить стояти необхідно на доброму фvпnа
менті. Ще Бі-Пі вказав цей Фvнnамент; вів і в ціпому світі є

і все заступає, що далі. А проте для пластупів вона тілью·
nept11a, чи одна з перших цІлей. І пе пІчнеться поворот nJcлs;
неї,
поки життя пласт)·нського вистане.
Бо тільки цІ JІ є
життя для Ватьківшиян

-

пе наша Вел н к а Мет а .

основ()ю скавтІнr'у. Ц е х а р а к т ер.
Може вартоб відповісти на трvnяе питання. що це хаnактер.
Ви мnжете знайти в лІтератvрі різні його окnРСJІення. Та мені
здаІ"ться, що з погляду пластовnї системtJІ треба окрес.11ити ха

рактер,

як

ви сл ід ну в дачі

й Ж и т т є в и х з а с а д.

що

nрn я в л я ються nо в е ці нко ю людини:
Між ВИ"<:()Вними цІлями пласту, хаt>актер найбі.rтьJ.lІ оснnвна,
nрімаона. Тільк-и лІоnина з характеРом може, на дvмку nластv,

встnятись на "ГРудному штrяхv, може »стояти твеРтtо в l'it'lnoтьf'\1
зі злом«, нести ілNо в сетщі й незламнІ) пuямvвати до В<>ликої

мети. Томv

це ІН\йосновніша моральна сила пластуна, найсиль·

ніши~ засіб успіху.

»ХарактеР з певним завданням« хотів вnоїти Бі-Пі юнакові.

•

Він проаналізvвав основні елементи, шо на його дvмкv скл~
даються на характер і полілив їх на гоома "Cn"~<i й моральні.

Мені не йти в аналізv, я мvсів би П()ВТОРИТИ ВІ-ПІ; і не в томv

•

справа. А в томv. щnб пІrткРеслити істотну вартість і силу цього
вихnвнnго ідеалv nластової системи.

І са:\іе, коли ми псttел лальш()ю манnоівкою і то ман!Тn\В'<ОЮ
в

неаtлnме.

пеоед очІ

vci

може

на

вІчН': скитальщинv,

ко.тrи

нам

стаRлять

цІ налзвич:1йні неб~зnеки. Щ'> Ж"Татимvть манnnІв

юта: заламаннR. ленацІона.аІзація. мnже забvття в~ликих Іnей

-

то нам треба tИ.nJ-.шe як коли. п1дкрес.'lити найси:~ьнішу зброю

проти них

-

характер.

•

• •

· ПрезuдІя

й учасники Ковtрес~· па дозвІл.пі
Фото: Мнр. Шt18"1Тnt

..
1J:кти.

іюк. Євrен Кульчицький-І'тт

с ~ктора. nла стові nровІДники мусять якнайшвидше nознайоми

іаІпе довкілля під час мандрівки
Плас:т не с 1 не ~tожс бути відірваний, ізо:~ьований від дов
.ілля. Воно мас велнчезне внховне значення і вnлив на молодь.
_Киття, практн ч не. рса.1ьне життя, -.: найttращнм внхощш

'

найкращою

школою.

Пласт

займає тільки

:\іалу

част11ну

1асу юнака, решту забирає в нього довкілля, яке його виховус
формує.
.

Ці вnливи довкілля, на жаль, не завжди бувають rюзитrшні;

-.

наших теперішніх

ненормальних

ІСІ'ативні. Тому завданням Пласту:

nнхоош1м nровідником (гурток, курІнь, зв'язковий) й адмІнtстра

ціііні од..~шиці з

(УрJІВОК)

~ом,

тися з цими своїми майбутніми обов'язками.
В Пласті маємо теnер два сектори nраці: nихооні одиниці з

у:-.ювfшах вони

персважно

заnоnадливо використо

1.

r;вати всі додатні виховні впливи 'Довкілля та, 2 старатнсл,
1 цоб впливи дОВІ{ілля тратили свій: неrативний характер - і ста1tали nозитивними. Тут для Пласту відкривасться дуже широке

rих

життя

-

не споnняють як слід своїх великих вихов

завдань.

Особливо nє>кучими стають ці завдання на чужині, голохшо
,tри великому розnорошенні. Життя на емі !'рації несе із собою
ІJІелнкі небезnеки:
1. Охолодження національних nочУВань, затрату зрозуміннн
1
11а ціональних nекучих nотреб, nовільну затрату відчуття сnо

>іднення з рештою нації і її долею. Цій небезnеці nідnадают1. і

1 rаціонально
tо

-

свідо:о.1і, інтеліrентні одиющі

-

нерез досІІТЬ шmщ-

коли втратять зв'язок з рідним краєм. коли з безnосеред-

nровідником

(станиця, ста

ничний).

Перший nідходить до молоді як виховник і Пласт трактує .як
вихоuну організацію. Він звичайно веде свою nрацю з віково об 
меженою груnою молоді.
Друmй трактус Пласт як рух. Він мусить мати nерегляд ви
ховної праці для цілої молоді 7-24 років і для старших:
УСП 1
УПС. Він заіі:о.tасться організаційними nроблемами й адміні

страцією Пласту. його завданням саме зв'язок з довкіллям, чи,
нк ми кажемо, »nластова політика«.
Це два різні тиnи людей. Перший наближається до nедагога
і геройського взору для молоді, другий с скоріше сусnільно-гро
мадський діяч і диnломат.

.юле діяння, бо ні сьогоднішня сім'я, ні школа, ні громадське і

1 rолітичне

адміністраційним

При розnороше~ні обидві функції будуть в одних руках.

To-

nластовий nровідник, крім своєї виховної праці, мусітиме
вмітн nроаналізувати вnливи середовища, розбудувати і вести
різні ділянки громадського життя, зщ~ікавитис.я nризатим ЖJІТ 
тнм своїх nластунів, їх домашніми умоnинами, осяrами в школі,

:o.ty

uідношснням до церкви, до nолітичних сусnі.'Іьних течій, тощо.
Не менше важнами с контакт і сnівпраця з чужими скавтськими

прганізаціями в країні, де будемо жити. Згідно з резолюціями
ХІ. Скавтов9їКонференції це нам уможливить і улегшнть nрацю.
Було б дуже nобажаm1м. щоб наші nластові nровідники одер
жали

nеред своїм

виїздом

відnовідний

вишкіл

у

згаданому

наnрямі.

З усіх чинників: що вnливають на молодь, найбільше вихов
не значення

мають:

дЬІ , баТЬІ<И і ЖJІІТЛ U СЇJІt'Ї.
Родинне життя защіnлюс в дитнюt наї1rлибші nочування:

віру в Бога, любов батьків і свосї рідні та блнжніх, любов бать
ківщини, nочуття чести й особистої гідности. Через nлекання
родинної традиції вироб.'Іяеться сусnільницькил rін. Це жит-тя
дас також дитнпі nерші осноан nравоn:>рядку,
організова
ностн, дас засновки маіібутнього характеру і світогляду. Вихо
вання в до:.rі батьків тяжко чимнебудь застуnнтн; ііого nізніше

тілью1 доnовняють

вnливи школн,

церкви,

Пласту і rромад

тrства.

Від ствердження

цього мусить

виходнтн також

nластовий

nровідннк. Він зпас. що ніхто так небажас днтині щастя йусnіху
в житті, .нк саме батьки. І в то~у nони: батьки і nластовий nро

відтІк сходяться разом. І разо:о.t nонимусять nрямувати до сnі.1Ь
ної ~ІСТИ.
Пластовий nровідннк мас використати nci достуnні йому за
соби, щоб збільшити добрий внховнs1й вnлив батьків і дому. Він
старасться на кожному кроці nіднести авторитет батьків і зна

Скт:\t. інж. Євген Кульчицьюtй-І'ут rоворJtть
про

narne

чення сім'ї і дому. Пластові заfmяття nошшні бути обмежені до
наііконечніших. Провідник ясно ставить сnраву, що с nластовою
роботою, а що ні. Інколи добре повідомити батьків наnеред, на

довк і.·т я пі;ж ча с і\tавдрівюt
Фото: Мир. Шеьчик

яього фронТ)' боротьби nерейдуть у більш нор:-.tальні і сnокlйні
~MOBJIНJf

ЖИТТЯ.

2. Під тиском боротьби за існування настуnас сnмочІшно зво
рот до матеріяліз:-.1у: гріш, заробіток. мат.:!рія.'Іьні блага - стnють
іІіллю життя. Затрачусться зрозуміння до nотреби безкорнен ої
~усnільно-гро:о.tадської праці, затрачусться національва жертвен
ність і відчуттн обов'язку nомагати своїм зе:о.1ляка:о.1. Ця небезnека
Jагрожус особливо вашіtі теперішній еміtрації - nри персnектн
~ах nовно1 деІ<JІЯсації і великого розnооошеншt .
· З. У висліці завикас національно..суспільницькнй гін, занеnа
'дас громадське й культурне життя. І врешrі пастас

4.

nовна денаціопальізація. Цілий nроцес денаціоналізації три

І:ас звичайно довгі роки, але були виnадки, особливо у мсtІШС

свідо:-.юго елементу, новного винарадовлення у кількох и:оротюtх
роках. Найбільш виставлена на всі ці небезпеки молодь, лка не
:.Іас де набратись націона.nьної свідомости, не nа:о.І'ятас рідного
краю, виховустt,ся у чужШ школі і чужо:о.1у середовищі.

лкі сходшш, мандрівки, тощо, їх дІІтипа

nовинна nрийти, зо

крема тоді, колн, діти використовували б Пласт. як nокришn.-у
цля своїх nрнватних, не-nластов11х, забав й екскурсіfі.

З батьками треба бути часто

n

контакті, щоб можна бvло кон

тролюnати nоведінку nластуnа дома і його відношення До решти
сім'ї. Треба nильно вислухувати nобажань і скарг батьків і, в
міру можливости,

йти їм назустріч. Треба .nереконати батьків,

доброго громадянина, щаслнвого у свому усnішному жптті.

Але батька пе завжди мають nедагогічний хист, не завжди
,JшІють зрозуміння д.11я внховюtх nотреб і пробле:-.т. не завжци
успідо:о.tJІЯІоть собі ясно мету, що до неї треба nрямуnати і, вкінці,
не ·Jавждн мают,, терnелнвість і час заfт:-.tатнсн внхованням ді

тей. ' Наше теnерішнс таборове ЖІІТ'ГЯ дас нам безліч крІІклнвнх
щщкладів повІюго нерозуміння nнxontш" сnрав зі сторони на
віть інтсліr'снтшІх батьків.

Нашим

обоn'язко:.., старатися,

щоб

мусить ноета

батьки зацікавн.rшся і блнжче . nознаііо:о.ІJІлися з осноnш1ми зав
дшшлі\ІІІ nластової вихо~.ної nраці, її методамн і зnсобамн.

ВІІТИ на перше місце у nрограму свосї nраці: боротьбу з д~шщіо
налізrщісю. Це вдасться нам виконати тільк11 тоді. котІ створи

Усnішність нашої nраці в тому, щоб nсреконатн батьків, що
їх власному інтересі і в інтересі їх )'люблених дітей, вони

Якщо ПJІасг хоче

виконати

свій ве.nнкий

БаТІ>ківщщюю, то- ідучІІ на да;rtьшу е:-.Ііtрацію

обов'язок

-

11еред

n

мо всІоди там, де буде жити наша :-.Іо.тюдь,- свое власне україв

nовнині помаrатн нюr з усіх снл. Добрим nрнкладом може нам

еьке сереДовище, »суроrат Украіни«

ііутн амернканськиіі скавтінІ'. Там батьюt8Тnорять комітетн, які

як це дехто Ішзнвnс.

-

Таким сурОІ'ато:~~ України с тепер для нас табори з їх куль

rурним, громадським життям. Окремі установи дбають 11ро під
держання цього життя. Інакше буде nри нашому дат,шому роз

:Порошенні. Дуже часто не буде кому творити таких ,установ длл
створення і вдсржаннFt українського середовища. Обов'язком
JІласту мусить оути в тако~1у випадку

ро'Ібудооу й

одержування

-

nри житті

активно включитися

n

сусntльно-rро:о.tадського

"

що м11 не хоче:о.ю ЇУ відбнратн дітей, тільки хочемо доnомогти
lм у виховніІї nраці д:rя досягнешш nисокоі :мети: виховання

дають nоч1ш до створення скавтових частин, шtшукують проеід
юшіn для них, дбають npo домівку і nвесь внряд і на кожно:о.tу
кроці стараються nіддержатн виховне зусилля скавтlнІ')·.
U~об nрнтягнути і зацікавнтн батьків, мн nошшні час-до-часу

влаштовуватн днскусіїmі вечорі "з батькnмн. Курінь може деколи

влашт~·nnти чаііюtіі вечір, чн щось nодібнР, для своіх батьків
(день матері,

спільне національне свRто,

річнJщJІ

заснування,

·

1.
Сктм. Яро Гладкий, •ЧорноDtорецьс

»Я особисто не ,думаю так -песимістично. як інші люде,

До rенези Скавтінrу

собі ще крихту nатріотизму, сnадас обов'язок nоважно помогтJ

навіть у пайменшій мірі, щоб завернути доростаючу rенерацІ

ПластовJtй індивІдуалІзм в аспектах

на nравильний шлях до nравдивої громадськости

-

анrлійській скавтовій літературі, де Бі-Пі висловлює неrативl

устрою та фувда~sентів пла.стової nиховноі ~sетоди.
дату

oблorsr l\ticтa

Мефекіut,

рефлексії про суспільну та nолітичну

як

дату

заnочаткування англійського скавтінrу. Але це не відnовідає
дійсності. Хоч Бейден Пауел,, вживав nідчас цієї облоги з вели
ким ycnixш.t для різних доnоміжних цілей у війську хлоnців та
назнвав їх скавта:-.ш, то все ж це не були ті самі скаати за своїми
ідсіінимн заложевняr.ш, виховноІО npoгpa:~tOIO та скавтовоІО ви
ховною :о.fетодою, що nовстали no 1908 році.

Треба все ж таки думати, що nідчас облоти Мефекінrу му
сіли зродитися, або nоглибитися у Бейдена Пауелла деякі не

,

t

ати в ні рефлексії на тему майбутности англійців, як народу,

його nодітичної та цивілізаційної місії та з nриводу того, як цей
11арід до реалізування цієї ~tісії себе пlдrотовлпє та пк віІІ її
реалізує.

.

І щой11о з цієї рефлексії, що nізніше :-.~усіла ще більше nогли
битнся, зродн:tася у Бейдена Пауелла думка, і то далеко nізніше

.

.

оргаюзуватн скавт1нr.

Доказати ЦІО думку

.

.

.

-

дуже важко, nередовсім тому

що в

'

... «

Це є одиноке місце, що його находимо в достуnній: для

(.'~·спільuо-по.пітичnо~sу українського народУ, пластового

вважають

я думаю, що м

є тільки на роздоріжжю, на яко:-.tу на кожного із нас, що мас

Уривок, з доповіді:

Заrа.'ІьJІо

-

вважають ситуацІtо за безнадійну. Навnаки

ситуацію

англійськоr

народу, та користується фразою, яка в nереносному
nід сумнів дальше існування Брітавської імперіl.

-

ставит

Коли ми сьогодні читає:~tо це місце і nрирівнюємо його з .и.н1~.:
ністю, то мусимо з найбільшюt подивом оцінити в·мілість
чати і робити
nамфлету

висновки у Бі-Пі.

А вміщення

в актуальній скавтовій

цього

пресі, чи ж це

давньоr

не удар

тривогу, що Брітапська імперія на ново:ttУ роздоріжжі.
І саме ці сумніви та негайнn nотреба шукати nравильин
шляхів, що р а д и І< а л ь н о заnобігли б загрозі розnаду
танеького громадянства, були основними мотивами у rт~~n

ренні скавтової виховної системи, що її виразниками стали
ніше

-

nl

скавтовий рух і скавтова організація.

У цій nершій фазі розвою скавтінІ'у в Англії с один
важний ~to!ltcuт для дальшого вияснення нашої nроблемати

А саме- Бі-Пі не творить відразу скавтової організації,
пропонус nевні

ідейні заложення,

nевну

виховну програму

:о.tетодичний підхід та nоручає стосувати їх на терені вже існу

,_.
скавтовш :ІJ1тератур1, яка nисана для хлоnців, чи то для вихов-

ників, такої тонкої аналізи nовстання скавтінrу не знаходимо.
У всііі доступній нам скавтовій літературі англійською мовою
ми находимо скав·rінr так nід оглядом генетичним, як і вихов

ної скавтовоІ· nрограми, скавтової методи та' ідейних заложень,
як щось вже викінчене, завершене, а nерЄ>довсім щось наскрізь
nОЗНТІІВНС.

З уваrн на те, що ця література була nризначена здебільша
для молоді, у ній не ~sає вже нічого рефлексійного, інтроспек

тІtвного, а ті.т1ьКJ1 подані готові зразки до наслідування без
ставлення шtтавня »чо:.tус і без відповіДеt1 на нього.
Все ж таки в найдавніших джерельни·х скавтових мате
ріялах. хоч у дуже скромній формі, але за те з незвичайно різ
ким і виразним змістом, це nитання »чомус поставлено і дано
на нього відповідь.

До nомочі приходить нам у цій справі тенденція брітанського
та французького скавтінrів до повороту до найбільш nервісних
заложень скавтінrу, так як вони були з'JІсовані через Бі-Пі в
са:11ому початку. Але не тільки в Англії та Франції помічаtоться

ті тенденції, вони є теж замітні у екавтів швайцарських та скан
динавських народів. У зв'Я1КУ із ЦИ!\tи тенденціями скавтова
преса nомішує в остан·ніх часах матеріяли на цю тему, що були
дуже давно видані, аде в міжчасі їх nризабуто.

І саме у тих джер~~них матеріалах, у дуже коротко:.tу, але
зате .:о.tаркантному з:-.нст1 це nитання г .ІJ и б и н н о г о

с nоставлене і є дана на нього відnовідь.
На цьо:~tу місці хочемо nокликатися ва один дуже важний

naccyc,

що

nерш о

r

ним nослуrовусться

о nамфлету, яким в

ні з о в ан у

працю

для

Бі-Пі на самім

1907

nочатку свого

році започатковус з орг а

англійського

скавтінtу.

Той

naccyc

такий:

•.. »Ті

самі nричини, що викликали уnадок Римської Імперії,

діють сьогодні у Великій Брітанії.

Скт:~t. Яро Гладкий, Гол. Ko:\tanдauт Пластувів,

м от и в у

Цю думку висловив колись

один із наших заrальнозвісних демократичних nолітиків

а її

правдивість засвідчать ті, що студіюють та nорівнюють за;альні

умовини в обидвох країнах.

Годовною nричиною уnадку Риму- був занеnад nравдивих
громадянських чеснот у його rромадяп, брак у них активного
nатріотизму, спричинений nереростом нахилу до вигод і лі
нивства і• надмірного nерецінювання льокальних партійних
nолітиків о:,

Фото: Мир. Шевчик
чих в Англії організацій молоді: В Хлоn'ячих бриtадах, у R;,...,.,"·

вих, Крікетних і Футбольних

клюбах,

Корпусі

кадетів,

пр1

церквах тощо. Зокрема nоручас їх учителям, священника~t
тим всім, що мали щонебудь спільного з вихованням молоді.

Щойно nізніше, майже цілий рік оnісля nовстає екавтоnа
rанізація

-

як

окрема організація

:.tолоді.

Себто в ,

скавтінt повстав як ідеfnшй рух ~tолоді, а nотім для nо,ояІn
кування виховних сnрав цього руху nовстала скавтова органі
заці я.
Тут виринає nитання, як це сталося, що в тому часі,
Бі-Пі мав вже
готову систе:~tу скавтового виховання вnов:ш
оnрацьовану, так під iдej:'tнrrм оглядом, як скавтового мате·ріfІЛ~
та скавтової виховної методи:, він не творить своєї

а тільки поручає свою систему скавтового nиховання вже існую
чим організаціям молоді та тим всім, що у вихованні :.1олодІ

будьякий сnосіб були заінтересовані, або тим, що він їх

,

вar.rn молоді хотів заінтересувати.

Виясневнп цього треба шукати в двох дуже важних обста
в~д_?вяткування іменувань чи відзначень, тощо). Добра розв'язка

винах.

Перше

-

Бі-Пі

був

nротивнико:.t

будьяких

штучних

або

організаційних форм. Він nостійно аистерігався їх, боронивел

кружка батьків даного куреня. Не вимагати від батьків надто
багато nраці чи nомочі, виt:тачає, коли викличемо в них живе

перед ними, нато~tість був приклоннико:.t росту ві;.t долІШJJ
Свою систему скавтового виховання, що не мала вже майже

зацікавлення nрацею Пласту і щиру nрихильність. Це значно

ніяких недо:'оІагань j

обдегшить нашу nрацю та буде :-.fати велике виховне значення.

сьогоднішній день на терені Англії, він називав с у r ест і ями.
Бі-Пі очікував, що молодь сама, захопившися спершу
суrестія:-.ш та створивши скавтовий рух своею працею і

ц1є1

сnрави

-

це

створення

кружка

»Пласт-Приятус

Такий кружок батьків може дуже багато зробити для »свого«

куреня: доnомогти nридбати до:~tівку, уможливити влаштувати
власний табір чи більшу мандрівку, уможливити участь в за
гальних таборах, з'їздах, Д:жсмборі, подбати npo шатра й інший:
виряд, боронити інтересів Пласту nеред місцевою адміністрацій

ною владою, тощо. Але най:важніше - це свідоме зусилля цілим
своїм о с о б и с т и м в п л и в о м д о n о м о r т и у в и х о в н і й
nраці згідно з ідеалами Пласту

залишидаси без най:-.tенших майже змін по

тересуваннmш, дасть в nізнішому спонуку до
скавтової організації, як виразника і реnрезентанта цього руху.
Про цей: nриродний ріст знизу Бі-Пі вt-.tсловив незвичай11о ви
разно свої думки на 9. Міжн. Скавтовій Конференції а Газі. Ось

його слова· •· . .Я хочу ван на цьо:.tу місці nригадати, що я
завжди від самого nочатку нашого Руху гово2ив, що все а

•

'ашІй історІУ

мас характер лріфоднього росту -

не тількИ

:овстають новІ nроблеми, але збільшується ріст і розвій Руху.
·innplfк:taд, як Blf собі лригадусте, я не накинув хлоnцям сксш
інtу. Мені зnпролоноnnпо тіл1..ки наnнеати ІtПІІ>кку

про CІtnn

iнr, а хлоnці з лоза тнх організацій nерейняли скавтінr
,.обро. Це саме і був прнроднііі ріст ...«

11<1 cnoc

•Характер є паnчастіше вислІдпм с с р е д о n Іr щ а«. Знаючи
rтро засаднич и й вnлив середови ща на nерссІч ну людину Ві-Пі
пильно стежив за тим, що було громадською оп і ніс1о англ ійсь
кого

громадянства і чи вона йшла :згідно з історичним nіс.пан-

,.

ництnом.

Наведений нами

naccyc

з nамфлсту БІ-Пі с дою1 зом цього,

З З другої сторони Бі - Пі хотів тим nідкреслити, що nажлн
.:і сть його nо~шслу не у фор:-.Іі. а в ідеї і що його система nласто

що він бачив, як на терені брітанської сnільноти зарисовусться
розриn між громадськоІо оnІнісю анrліїІсr.кого народу і його істо

;.ого виховання не nрнзначена тільки дая якогось одного кругn
юлоді, об'сдшшого в одній організації, aJIC для nсісї Брітапсь

рttЧІШМ

:ої сrтІдьноти.

nіслашrицтвом.

Розрив,

що

його

дальший

ріст треба

було негайно і радикаJtьно стри~шти.

Це можна було зробити тільки так, щоб неr'ІНІІВІІій rpoмa;t

З цього бачимо, що Бі-Пі хотів, щоб його екавтоnа систс~а

c t.кJii оnінії nротиставити навіть mryчнn сфпрмоваІJУ ПO"ЗJfTJШRY

(Ірищеnндасл серед :-.юлоді неnо~ітно, без nри~усу, добровільно

~ nлив, що всеціпо охоnлював юнака, що вираблював його сві

nnіпІю, згідну з історичною місісю ангІJІйського народу, та з
доnомогою тісї оnінії, лк виховного засобv виховати нове nоко
лішtя. Ц ісю nозитивною громадською оnін!сю, що і'і ви цв игнvв
Бі- П і серед молоді, а яка саме мзла стати nротивагою до чин
никіn розкладу була саме його скаnтоnа система ви ховання.

•о гляд і характер, що згори оnреділюввв сnосіб його nоведінки

Цю nозитивну громадську оnі нію англійсІ,кого наnаду мож

1

ті.11·ьки серед тих, що буди у ній заінтересовані
ttрацювати згідно із його системою.
•

1

•

та

хотіли

Цей неnомітний вnлив скавтової системи виховання молоді,

Іулроти себе самого, рідні, школи, церкви, друзів, а дальше
·улроти цілоt·о скомnлікованого сусnільногромадського жнття,
Іfожна б хіба nрпрівняти до вnливу на людину цього псnо
't ітного, але дуже сильного чинника в житті спільнот, ЩQ ми

на б за Бі-Пі схарактеризувати одним слово:м

»BRANCIA«.

До цІсr nозитивної оnінії ~цього дивного слова Бі-ПІ дохо-

'
npo

дить так:

Ііс.'Іаnвицтву.

»Чи ви колинебудь nодумали
те, щ? ми завдячусмо тим
морським вавкам, нашим nрадідам, якІ виходили на незнані
моря на дряхлих корабликах, щоб шукати для вас нових зе
мель на поселення. З нашими братами і сестрами в тих веJІ и
ких nросторах ми об'еднані в одну сім'ю, в один мир, з баrать
"'а відземками від родинного деnева, що fіого можемо ОКDССJІИ
ти на1вою »BRANCIA«, це с Брітанія, Австралія. Нова Зелан
дія, Канада, Індія, Африка. Паmа і м п ерІ л це n'яза нка па rrиць,
її ІІІожна легко пере;Jа;\rати, коли брати одну no одній, але,
к ошІ о ошr зв'язапі всі в одну в 'язку nvзл oJІt nатрІот 11 з м у,
ТО f!_OIIa С ПЄ ДО З:JаІ\ІаВВЯ«.

Людина, як сусnільна істота, живе в спільноті, піддасться
і вnливам та навпаки в нкійсь мірі вn.ІJивас на неї. ВажІtо с
;твердити nід •шїм вплішо:'>f виховуt:ться »mодщrа пересічна «.

Але Брітанська імnерія була вже в цьому часі фактом, вона
існуваJtа як щось конкретне та вnовні закінчене. Себто були
колись особистості, що мали всі громадянськІ чесноти і це й

а

патріотизм, потрібні д.,я створення імnерії. Тепер ішло тільки

іого назвали б громадського оnінією сnільноти,
~азивають :.дух часу«.

;

що ії часто

-

Кожна нацІона.ІJьна сnІльно·rа мас сnовнити nевну історич-

1ІУ :місі!<>,

-

nевне nісланництв?,

з:··бумовлене ії історичною

-

·радицtсю, культурою та геопо.ІJtтнчюtм nоложенням. Кожна нn

tіональна сnільнота мусить до виnовнення

місії nригото

rtici

штися, чи мати до цьоrо відnовідні дані.

Історію творять люд11 і все залежить від цього, н аскІ лькІІ

rлепи даної нації відпов ідають своєю духов Іr:тю її JcтopttчrtO\tY

загальному

лршrято.

що ,,нодию\

фор,Іусться

nід вnлиеО)t

.)ЇЗНИХ ЧІШІШКіD :

родшш, церкnІІ, школн, війська. державнr>І адмішстраціі,

nолітичних

тс•ІІіі,

кіна.

Т('8ТР:(.

вушщі

тощо.

Але

й

-іІ1ІнtІ1КІ1 як траДJщія, культура, сл;з.дковість ,1\tають дуже
шкнй вп.тшв ва фор~Іування пересічної люди~fи.

інші
nе

Всі пог.·шдн і оттвн. які нуртують в згадаш1х суспіm.них
нс:rитуцілх і поза ними, дають nевну вислідну, що-мн П назн
'Jасмо громадською оnінією сnільноти. І сачс 11ересічна людина

:tic

nід вшшво'І тісї громадської опінії.

Кплп

ця rpo;~ta 11<'t.r<a

)Пініл діє згідно ~ іr:торичrrим піс:~анющтво't даноі паціопn:t ь
ІfОЇ спІ.'Іьtrоти , тодІ все nра вил ьно. К о Їш m nl, тnд і ~o·c ~tт r.
1РІІііти до розпад~· rр омадлІІств а.

Воличезний вплнв громадської оnінії на лІnдІtну підкрсслtоt:
rеж і Ві-ЛІ. Ось його nогляд на цю сnраву:

•Як я вже давніше сказав. nерш~ій крок до успіху, це зва
ги хлоnця, а друге ц е з н ат и t1 о г о д ім. Тільки тоді , КОJІИ
ви знаете. в якому окруженнІ nерсбурас хлunець, коли він с
no.~a скавтовнм11 заняттями, ви можете подати як на ш.оrо трс

(Іа вnливати , щоб його виховаТІІ '<, або:

нро те, щоб цю і:-.шерію зберегти, себто, щпG ці чесноти анг;п і й
ської спільнотн не вигасли. Цей ф01кт характеризує англійську
скавтову ідею, як консервативну, як щось, Щ') мас зберігати і
nіддержуnати те. що ще nритаманне та існуюче.
До п~рссічного англійця nоставлено домагання, щ?б він себе
ВИRВЛSІВ брітанцем

завжци і nсюцн. Важи;о було в імnеріяль

ному мяштабі nерелбачити ті всі можливості і ситуації, що в
них nересічвий англієць міг себе :найти. Треба було отже у вн
ховній системі звятJr до уваги такі e.лeмermt,
що давали б
успіх, без уваги на те, яка ситуація.
У своїй системі скавтового ВІfховання БІ-Пі взяв до уваги
••отираt )' ПІв ерса:tьиі e.'le;\tennr ВІІХощш анr: сnітnгляд і характеn,
тілесну сnравність і здоров'я, зараднісrь І зручність, та СJІужбу
для

•
\

других.

Завдання, що

станули nеред Брітанською імnерією, nоста

шsлн вимогу шrрощувати особистість шляхом ін nивідуального
виховання з уваги на nотребу внховуватн світогляд t характер

і nІдпорядкувати особисТе історичним nотребам нації.
Так

доходи:о.іо

до

розуміння

скавтового

індивідуаліз3!у

в

асnекті сусnільно-nолітичпоьrу.

Коли

nереглянути

заложення

скавтового

світоглядv

і

ха

рактеру, то nобачJшо що скавтовий індив!дуnлізм, nобуДований
на трьох Головних Обов'язках Пластj•нn і Пластовому Законі,

•

маt· ,({Нрuктер наскрізь етнчниіі та nознтивJшtl.

йоr•о основною ціллю

являється:

сnобіднз

воля nрагнути

вumt•<oro і доскопалого з допомогою rюС'ГНіної nраці над собою,
tюстіііtюго збагачуваrшя та nоглиблювання чеснот
:-\Щ1ІШЛ' та пхотн і готовости rто!\tагатІІ Ішшt!\t,

Цсі1

іrщнnідуалізм.

ІІJ>ОЯВJІНТІІ

ініціnтиву

в

nобудовіlниfr в дальшому
З!\rістовому

офор:-.tJJющншІ.

характеру.

на вимозі
nереВО4-

ЖСІІІІі тн зr.всршувnнні прJШЛТІІХ на себе до онконання чин
Іtш:теіі. А через те скавтовий інцнвіrtуалІзм мас характер нас
крізь конструктнвюsй та nозитивнніі щодо cnoix етичних мо
ТІІВів і суспільшщькнй щодо · своrо nрнстосувшшR. Окремою

Іімо nр11кметою с почуття відпов!дальвостJІ в істор11чному ас
ІІскті не тількн за свої особнсті вчrшюr, але rеж і за націо як
ІtЇЛіt'ТЬ.
•

.

~

~~--~--,~~·-~
-~ (_____
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Н СІ КОІІ(РЕ СОВІ ДОПОВІД І Б3'д~·ть ПАДР~'КОВАНІ ПОВ·

НОТОЮ В •ЗАПІІСКА.~ ~'КРАУП СЬКОJ'О ІІЛАСТ~·ІІА •, ЩО
ПОЯВЛЯТЬСЯ

НЕЗАБАРО:\1

ОКРЕ:\111:\111

.

'БРОШ~~РКАІ\111.

•

•

Пл.•оеп. А. Мітmнч, ЛЧ

Фізичний і господарський виряд
(Уривок з доповіді)

Нас ви сnала наша Українська Духова Держава

у світ зі завдn нн ям nідбнтн для неї,

n

матернк

-

р и д б а т и f f1 к о л о ir і 1

nри х 11 ль 'Но ст Jf, з ро з~· мін ня, сn! вчу тт я , а т_о ''
а к т и о н о ї д о 11 о м о r н, зі зnвдання:>t дальше вnливати по
змозі на х ід подій в цих к о Jl он і я х з р о з ум І н н fl в цьщsу

напря?оtі, щоб обстnвнтн зовнішній світ нашої державн такнмн

nрИХІІ."lЬШ1 МІІ Й КОРИСІІІІ:Шt умошша~ІН, Щоб збрОЙНJІЙ З~ІаГ 'НІ Х ,
що залиш и лися n краю, міг привести бажані внслідн.

І nоводі:-.tсл тому, нк

nовинні ,

коловінльні

висланнІJкtr

поводит1н.:н

гордо, самоnевно, гідно , рухливо. Зуміймо бутн ніо

-

нерамн, але дбаймо. щоб ми бодай в себе самі командували, щоб
ми не бул и матсрілльно залсжні від тубильців, але навпаки

-

ми мали б з шіх корнстати о заміну за нашу ' зараднісп.,, під
приСІІІЧІшість , за наші зв'язки з іншими українця!'tsи, розкинсни

'

&ш по світі. За ва:-.щ досвід, за нами перевага. Ми перейштs
дуже скрутні часи. Ми в:-.tісмо вдаволятися скромюrм, малнм .

А nри цьому мн вміс:-.ю щадити, відкладати, накопи чувати
засоби nросто з нічого. Ми далеко від державного чужого жоло
ба були, але зате морально й еконщtічно кріпшали своєю зарад

І.

Пластун- сеuіор Інж . А . .Міляшrч
n•trOJІOШV(' доnовідь про Фіз ичний

J

rосnодарс ьюsй вирнд
Фото: Мир. Шсв <utк

ністю й заnоnадливістю.

Не nогній :ми для чужинців, але сшtьний, творчий, са~юсті ~і
ний, хоч nрюшльннй і тактовпий елемент, що ca:-.r »вростає в

Найближчі перспективи

землю й обростає мохо:о.r«, де стане, але і чужинцям через ц~
тягарем не стає, тільки навпаки вносить в їх субстанцію творчІ
Не

бідні

nерева

ми

проте

емі

r

ранти

,

а

г у к р а і в ц і з а к о р д о в о ~~.

св і дом і

.

своїх

ствердження:

.

1. Ми, як українці закордоно:о.r, не перестане!Іtо Існувати на

в іть тоді, коли б вся наша т. зв. нова еміrрація вернулася
на Батьк івщи ну до вільної держави. Бо щойно Українська
Держава мусітиме завжди мати своїх висланииків закор
донами.

2. УкраіІщлми

закордоном є всі ми, що сві жо nри йшли, як
і ті , що с горожа нами окреми х держав чи навіть ті, які
вже з українських

Іншими словами

-

батьків вродилися nоза метроnолією .

ми уважаючи себе украінцями закор

доном - підтягнули спільний знаменник під nоза границя
ми материка сущих українців

всіх часів

і всякого місця

З цими двома ствсрджениями в~rрушасмо в світ. І перед намн

.
не бути нікому тягарем,

чергуються господарські завдання:

\

а) заробІІтJІ ва себе, щоб
а дальше,
щоб моrти на."lежно втримати свою родину та добре вихо
вати чисельних нащадків;

б) закорішшшись, статІt базою , nідвалиною, основною клі
тиною для ширшої праці в гро~tаді, для цієї самої праці,
притаманна

с висланннка~t-е~tісара~r

до

колонІіі,

а

саме:

в) дбати про інтересІІ !Іtетроnол іі, нашої духової і д;tл тоrо
трІt:!\tати з пею nостіііпюї зв'язок. А щоб це моrти належно
виконувати, мусш.ю триматися разом, мycw..ro

г) організувати себе й то

1.

no

всім лініям

·

розсіяння П

no

ціJІО:'І1У світі.
В парі з цим nрийде з:-.1іна обстави н nраці на
гірше та nод~куди й загроза супроти цілі нашої мандрівки.
П ластова

організація вросла

органічно

в

Є\tіфаційну

сус

пільн ість і буде з нею розсіватися, бо Пласт .має бути там, де
находиться

українська

еміфація.

Треба

однак

рахуватися

з

можливістю децентралізації nластового проводу.
Побудова організаційної сітки мусить бути дуже сляст ична,

а її діяння залежатиме від сnравного й доціпьноrо розселення
пластуні в.

Розсіяння бу де різне в різних країнах. В одних nовста нуть
нові - більші чи менші скупчення, в Інших існуючі вже скуn-

•

'Іення розсіються.

2. культурно-науковій
З . господарській
тативні)

·

(себто

три

ділянки

uитворнться

nочуття

меншевартости,

що

може

стати

громадсько-хар~t

11ершим

поштовхом до денаціона.ІJізації.
Зокрема шкідливо в цьому
напрямі втщватимуть на :\Іолодь чужі школи і юнацькі орга
нізації.

Наш підхід до національного виховання, як нації бездер
жавної, багато серіозніший як no чужих школах чи організа
ціях і то:-.sу він не завжди притягатиме :\rолодь.
Український Пласт сильніше зберіг орнrіна.'lьну nервісність
ідеї Бі-П і. У вихованні нашої молоді ми муси~ю бути належно
льояльні до держави, в якій живемо, чи житиме:-.sо, хоч інколи
й зустрінемося із імnеріял!З\ІОМ націй-господарів та 1 Ух абсорбційни:-.т тенденціями.
Постає nроблема двох батьківщин. Ми мусимо
школою і поза офіційними організаціями молоді.

доnомоговій

Основою

нашого

діяння

є

X IV.

резолюція

діяти

поза

МІжнародн ьої

Скавтової Конференції. Вона трохи заrальникова. ~свІд з її
практи чного nристосування маємо nокищо тІльки з Англії. Він

4. nолітичній.
середньо

та

це ви хід

-

У ба•·атьох е\Jіфантів з огляду на матеріяльну залежн ість

НарОДЖСНІJ Л.

••

Найближчим етаnом у нашій мандрівці до мети

усІсї еміrрації з таборів ДП у Німеччині

З такого nоставлення сnрави виnлИвають два організаційні

що

(Тези доповідІ)

·

елементи.

Ця остання конечна

вестимуть

диnдоматисrні

для тих,
чи

Інші

що

безІІО·

заходи

в

користь визволення метроnоліі.

не дуже відрадний. Усnіхи на місцях залежатимуть у великій
мірі від нас са:-.ІИх.
Отже

Організувати себе маємо спершу в границях держав, що в

ділів

у

старасмося

державі

добути

господарів.

nраво

на

ведення скавтови х

Основує:о.tо

екавтові

відділи

від

при

Ни х ми перебувасмо, а згодом або й рівночасно в границнх сві ' українських установах та в крайньо:о.tу випадку викорнстову

тових.

Чим скоріше це зробимо, тнм успішніше зможс:-.ю ни

смо навіть особисті зв'язки із скавтсьюши кругами і nритяrа

користати різниці »тиснень« в nоодиноких краях і зв'язані з
тим :»рухи повітря« - вітер, щоб його спрямувати на наші віт
ри:ш чи то по лінії пропаганди, господарства чи Іншій.

с:-.tо :молодь до nатріотичного виховання поза Пласто:-.t. Наше
ставлення до тих інституцій ~sуснть бутн дуже льолльне та
вирозуміле.

Те, що тут зв'яжемо, це залишиться на постійно. з цьоru
будемо корнстати і мн усі за кордоном і наші діти ц ті, шо

Крім виховної nраці серед :.\Іолоді сеніори використовують
міжнародню екавтоnу плятформу, зокрема с кавтську мі жна 

вийдуть післн нас за кордони .:-.tетрополіі, вислані
сnравжньою Су веренною Українською Державою.

вже може

родню організаційну сітку для здобум-я Україні місця в

колі

вільних народі в світу.

ІЗ

•

Пласт і громадянство
(Уривки :1 привітал мшх листів

теJІе грам,

1

Ковtр есу

• ... Вітаючи

Пластовий Конtр,>с; , бажаю

jбаrато усnіхів у

•1рацях Конгресу та

ІІ<личу Боже Благос.,ІовеJшя для всіх йо

(rо учасників . . .
І

...

Українськнй
•

.

ПластовиІі ~·лаn

~як основу й мету,

вщ

а формJt евітоваго

скавтінtу як ..ме:оду свосї діяльнос~ и. На
1
СВОЄl ДІЯЛЬНОСТИ

ПОКЛаU

...

Я бажав би, щоб дух Пласту оnа

нував цІле наше громадянство на еміtра
кер:~.tаничі Пласту

всrо енергію, щоб

...

України

Василь Мудрий
Голова ЦПУЕ

...

Будьте ласкаві скдасти на Кон
мою nошану ідеї Українського Пла

стового

ІСТОРИЧНИХ

вихова~ись
традІЩ\ЛХ,

на

І..УЧС.С•

українсьtшх

ЗОКРСМR

На

Руху,

такого близького

кій мені ідеї кооnер<щії

ВИЗ

...

Вітаю Конrрсс і бажа1о якнайкра

1 дові дуже багато у визначенні свого
/ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТЗ у фор:ІІУбЗННі СВОГО

щих успіхів. Перед украшською nласто
вою організацією стоять великі завдан
ня:
бутн сnівтворцем нового
nорядку
українського духа й жи·rтя і бути од

чис.ленні

пластуни-1еrої,

-

ЩО ЗЛОЖІ1ЛИ НаЙВНШУ жертву

ЖІ1ТТЯ У

І боротьбі за волю Україна, дали '.)-'країн
ському Пластові власні І:рикла,4н-1дсали

нісrо із бр:.1м, що вводять українс·rво в
широкий світ, у сnівnращо вільних на

і виховні зразки, яким мас бути ссr,іс:'зне

родів. Пластова орrанізnція в одtюму і

сnрийняття nJtастун<..-тва

другому наnрю.tку мас вже nоважні зав 
датки. Хай же nраці Конtрссу доnомо
жуть до новнх та кн< nотрібних україн
ству осягів ...
1\lu~omt Ш:tемкевич

-

н~ }а: са:v.ої

r·ри, але як UІКО1ІИ життя і nідготови до
· змагання

...

Степан На11дсра '
(Із кол. Загону сг. шrастунІп " Червона

•

~аJШJШ « )

...

Гідно і світло вж~: пройдений шлях
Українського Пласту як рівні з рівними
у вселюдській скавтовіtі родині , засвід
чення живучости і nравної тяглости с
великим вкладо~1 Укр:uнського Пласту у
визвольні, державнищ,кі з~fnгання ук
раїнського народу

Др

...

TO:\ti:l

Воробець

Голова Санітарно-Харитативної Служби

'

...

З особливою при смністю вітаю і ба-

жаю

'

усnіхів Вашій

Організації,

бо

no-

надnартійний традиційний Пласт с вті
.леtшя:-.t всеукраїнсько го едвапня навко
.ло единого для всіх українців ідеалу

-

І Самостійної Соборпоі України . Вірю, що
І найближчу річницю Пласт бу де обходи-

І .леннІ

'ПІ в столиці вільної вже України, а чис

Філії Пласту будуть nрацюватн і

ва далекій Кубані, і в Украіні ЦентраJtь-

ній, і в Галичиї та Холмщині, і на зем
лях

Зеленої

раїни

Буковини

та

Срібної Ук

. ..

Президент і Головний Отаман Уряду УНР

...

Доцінюючи ветшу qргу виховання
молодІ, зgкрема в сучасну добу, та вели
кий nозитивний вкл:1д, що його вносить
Український Пласт у формування моло

-

щиро ві

таю Пластовий Конtре~: та бажаю успі
хів у його nрацях
АІІдрій l\leльnJJK

. . . Бажаю Пластовому Конrресові ус
nішного
виконання
чудово
зложеної
програми й Українському Пластові, що
зумів

увійти в історію формування на

ціонального

характеру

в

добі

nонево

лення, вмашерувати тріумфальною бра

мою свободи як аваш·ард армії духа й
чину до здійсненої В е л и к о ї М е т и ...

Проф . Роман. ДкмІнськd

·~

до

Правди,

втратили

ня,

що

Ви

високо

іти

й

nіднесстс

висліди

ці

гасла.

Тож дбайте про Ваш ви ряд, фізичний
і духовий, готуйтеся до великої n р а ці
для Батьківщини, готуйтеся до служби
для
Н сї
Братською
любо в 'ю
скріпіть, сцементуйте наше розбнте сус

...

...

Комісія

Доnомоrи

Ректор

nрикладає велику

Висо

Нехай Конrрес nослужить до най
глибшого
усвідомлення
безпосередніх
wляхстюtх виховних завдань Українсь
ких Пластунів Е:.tіt'рантів та до затіс

важливої nрзці, що ou.!Jerшyc вже теnер
усnішне

нашим

ведення

моральної

студенством

також до nідготовщтня їх до Великої,
Визво:1ення

Батьківщнни та створення Соборної Ук
раїнської Держави ..•
Др. r. к. Б. Івашщьюrй
Ректор УТГІ
Український Пласт це одна з
найкращих сторінок виховання україн
ської молоді. В Пластовій Кузні виро
щування

характерів

кується

доля

ук

раїнської молоді f1 великого будучого
Українського Народу ...
Упраuа Ліш УкраїнськІІХ
!Jnлfl'JJЧІШX В'язнІв

. .

Хоч ділл·rь нас океани й безмежні

nростори Канади, ми сднасмосл з учас
никами
Копфесу думками.
У
наших

серцях живуть ще недавні, гарні хви
лини сnівжиття 1 nр<Іці: еиднІють ше в
нашІtі

уяві лиця

й очі дорогих

ПровlдюsкІо-ВиховниJІ'іВ.

MJS

і

дас

оnіки

rарні

•

над

сnоді

...

вання на дальше майбутне
Др Зенон

Кузеля

ГQЛОВа КоДУС-у

...

Хай

Ваша

nосилення та

nраця

росту

nричиниться до

високо-стнчних, мо

ральних, nовних оn·rи:~.Іізму .ora віри в
ЛЮДИНУ і В СВОЇ ВЛ3СНі СИдИ ідей, Які

-

несе та репрезентує Пластоєа Організа
ція. Хай скоро прийде той час, колн

•

зможете ці га~ні ідеї шнрнти й реалізу
вати у Вільніи, Соборній Батьківщині .. .
Др

Боrдав 1\Іартиноnич

За ОПУЕ

...

-

Реrенсбург

Союз Гетьманців-Державників ві
тає п астовнй Конгрес та бажає його
учасника~t і всьому Укрзінському Пла
стові щастя, здоров'я, ~адости й сил та

...

творчої nраці на

добро нашої Батьків
•'

...

щнни

Проф.

:\1.

ОвчшшJІк

За С. Г. д.
Нашю.t бажанням с, щоб Ви у сво

хвилину, а занесли rордомаючі nраІІори
казу і Доку! Не забувайте про святий
наказ nеред вимаршем у дорогу : Вірно

служити Богові й Україні! ...
Краеве Представmщтво СХС
ІJа брітавсьgу зону Ні:~sсччsши

нення організаційного об'еднання їх, як
Мети

ви

Українського Пластовпr.:> Уладу до Кав

.. .

сnільної

вагу

Є~1У славному nоході не сnиня:шсл ні на

Української Е~tономічної
кої Школи

ycl:-.t

Українському

ховній nраці Вашої Висоv.оі Установи і
тому рада всьому nоширенню Вашої

. ..

Проф. БОРІІс 1\fартос

Знаком, симво

лом двох великих Ідей, Незабутньоrо
Тараса й Великого Бі-Пі ...
СКТ:\І. о. Володи~шр Івашко
Уnооноважнеш1й ГПС на Канаду

nі;Іьство. Хай сnільна думка nереможе
над дрібними особис.-тJtми і груnовнмн
інтересами

Конtресу будУТЬ

nід Золото-Срібним

nочуття

сnравжньої Красн і прагнепня Добра,
- вся надія па B!lc, на молоде nоколін

нам

АндрііІ ЛівJщt.кий

дого українськосо nокоління,

. . . В наш вік, коли люди відійшли
занадто далеко від Природи і втратщrи
дорогу

nроведення

Студенетоу

ліття, а які завдячують Пластоаому ~.rta-

Ті

ЧАСОJ1ИС ДЛЯ МОЛОДІ?

близь

През. Юліян Павликовський

~ВОЛЬНЇЙ бор::>тьбі о::таннього ЧЗР.t>Тьсто

' характеру.

І НАйДЕШЕВШИЙ

...

го законів і водночас стати будівничим

~украlНСЬКИХ

які

ІЛЮСТРОВАНИЙ

знавцем Бога та вірним Виконавцем йо

rресі

t ~іости,

ЦЕ НАйКРАЩИй, НАйБАГАТШЕ

стати nравдивиr.І ви

ВІН Ве

ВИЗВОЛЬНІІХ ,З:\1аГВНЬ

ІОНАЦТВА-

ції. у тому наnрямі nовинні nрацtовати

1 ці в за волю й ідеали українського нарІ.)ду. З його рядів uнйшло бага·rо героїв

..

ЖИТТЯ «

ЖУРНАЛ ПЛАСТОВОГО

1948)

:ликі заслуrи у вихованні найкращих бор -

.

ЩО »МОЛОДЕ

Пластоnоrо

Боr і Україна! Це ве.ликі слова, а.'Іе тре
ба вкладати цілу душу і мобілізувати

По.тІкарп

~nочатк~в .свого. 1снуса.ш.ІЯ щщшш ~tte.o~.
коварт1сю нац1ональш 1 вселюдсью 1,/:;ЄІ

, терснах

ПрезндІІ

всі відnовідальні

•
МІsтроuолаtт

І

надlслаnих

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ,

наших

вІршtо, що

...

Ми,

українські

політв'язні

доці

нюсмо велике значення Пласту для ВІtхо

вання української молоді і nрищеnлен
ня їй любови до Бога й Батьківщини.
Молодь ця мас nродовжувати справу, за
яку боролись, терnіли і rинутt мільйони

кращих синів України
залежности

-

українського

виборення не
народу

І

nід

новлення Соборної Української ДержаВИ

, .
І'оловпа ~·nрава Товариства

Украіоськнх ПолітJJчmtх

...
на

В

'ri

дні,

чужині,

В 'язнІв

коли n.11астовс братl'ТВО

далеко

від

рідних

земель,

буде радитн та гартуватнея до да.ТJьшої

-

мандрівки,
ми духо:о-1 будс:\10 з ВашІ.
Чекаємо нетерnляче Ваших рішень та
Інструкцій, які мають нас nовести до

дал'ьшої працІ в нашій мандрівці

.•.

Пл. сен. Іван ПоnовІІЧ

Уnовноважненші ГПС на Францію

•

•

СКТ':\1, СУК, лч

по1здн), але за re заявив, • що nривозить
привіт від швайцарських і фран цузьких
nереміщених скавтів. З його nромови

ВЕСЕЛИЙ ·кон1РЕС

. ..

.

~·

З nластово1 та не -nластово! nреси 1

з різних гутірок учасників П.ТІасто

Нам, очевидно, випадало б ТО:\'ІУ дока
зово заперечити. Але, якщо нам це не У

вого Конrресу під час затер і вся-

всьО:\ІУ

ких

наші нев,І:Іачі на його рахунок .

Конrрес

.

•

nластових

t:<.шрсз

nройшов

із

вщомо,

nовшtм

що

~·сnі

вдасться,

npocи:-.to

не

бу ло

заnисувати

•театром«,

•'~У і вказівок щодо дальшої діяль
ности nластових з'с;:щань чи о~ре
ми х nластунів, чого доказо~t це кон
rресове число »Молодого Життя«.

'І'аюtм леrtшм, ніби кабаретом. Але ми це

чимало

здоровнх

і

nоважних

зеселrtх

момен'lів

ні

внкоІшtмо,

»акаде:\tісю «,

так

але

чи\Іось

сказатн б, тільки

част~

ково: кабnрст це не буде, бо нам ніяк не
вдаJюся змонтува·ги ні балету сеніорок.
ш іншнх скавтмастерських номерів. Але

ду

му, що в Плас·гово!>ІУ Конr'ресі бра
ли теж участь пдастунн, створилася

з ПО:\tіж них під час Кvнфесу ж:ру
внстуnа:\ш, або т. зв. »Веселим кон
частину

якого,

особливо

е~tіrрації так, як би ~tи мали залишитися
тут назавжди ... Пане сеніоре і докторе!
Ми всі за те, тільки, чи ІРО витри:щtс?

*

...

В іншо:-.rу місці сеосї доnо

...

взяти із собою замість вирлду в мандрів
ку добрі саnерки. Може якраз ...

*

чої мандрівки до теперішньої і будучої
мети. Крім блискучих досягнень нашого

З nообіднього неба стягнув нас на
землю доктор, тільки не знаю вже чи
сеніор чи скавтмастер, Гр. Ушкевич,

блиск)~tі

нсдотягнення.

який

Мені, наnриюtад, незрозуміло, чо:.tу
між nривітання'ш для всіх і вся не було
тих

nластуІfОК, що

Тому

з цього місця

-

Бульбошкробки,

мій

-

вмілість,

.. .

вати« .

передаю Вам,

щирий

і

•

nолі та прохаючи

не забувати

цей мій вчtшок nід час роздавання

npo

важного « ,

не

дотримують

слова.

З

одержимо тут якісь солідні афідавіти;
та ж само собою розума·ться, що »В
дальшу

мандрівку«

без

афідаві·rу

ані

руш . . . А ось уже третій день ІІШН<1С, а
про афідавіти ніхто ні чи-чнрк, дарма.

що між нами є свій власпий Смук, сІ!бто
отець скавт:-.tастер з Міттенвальду.

Підкреслити треба, що з усіх nромов
ців найкраще говорив друг О. Лесющь
кrtft. Він так nолітично nобудував свою
промову,

що

кожен

nолітик

міг

би

приняти · її за свою. За зразком тісї nро
мови я хочу й сам виголосити свою nро
мову, nолітичну: »Отже, тепер тахtі часи,
що так би мовити, розуміється, що якби

навіть, то очевидно, що такі часи. 1 на

віть, якщоб так би сказати, само собою,
то такі часи, що не інакше, а власне так.
Це ясне, що ос~ільки навіть, то неабияк,
а тільки завжди і всюди, річ зрозуміла,
бо такі часи« ... Так дві і піn, може бути
і три і nів години. А прати такої nолітич
ної nро:\tови. не матиме ніхто, ні одна nо
літична nартія нілких nолітичних заки
дів.

Наш

»В еселий Кою'рес« сnровокував

сам Головний Командант Котанr'енс. Він
бо в своему обіжнику ствердив, що між
нами

немае

вже

все сходить »на

і

n

nси«

міркувань

пре

...
r оль

(не

дити з доnомогою дзвінка,

ж уявіть собі, товариство, як би то було
цікаво почути від заnовідача: »Черговий

ствердженням, що те, що він тут говорив,

номер виконає ка баретна сnівачк а скавт:-.tастер Мошко!« Або: »Танок ме
телика у виконанні зtрки nластових

кабаретів

пластуна-сеніара

Слона-Мі

Ляннча • ... На всякий виnадок цей ве
чір не буде теж й :.акаде~tісю «, тому просн:-.ю Вас, товариство, биї1те » бр:tво «
чи треба, чи не треба так, як, наnри
клад, nід час відчитування nривітів .
В

імені

всіх

*

одружених

сеніоріо

проти

шллхом

nалкий,

гарячий

nротест

проектаваного Вш. Панею диску

таяткою Ів . Ченко курсу для дошкалю
вання вт.юnности наших жінок!
Ми
вже не можемо витримати, а що буде

nісля
дякую

курсу?
Вш.

За

Пані

те,

я

особисто

Дискутаятці

за

щиро
nау

чення, яке вона да ТІа наШИ:\t жінка:-.t, на

ОСІІОВі ЯІ<ого я уважаю себе ..;зві.ТІьненим
від обов'язку nрати своїй жінці виряд на

мандрівку

...

*

їхати

стоячи

на

східцях

(nереnовнені

nромов

ник не дозволив на те, закінчуючи тему
ми вже не раз чули

...

*

Між дВО:\tа інцидентами у nромові Гр.
Ушкевича увійшов на залю Командант

Л.

Рогладкий. Приявні

nривітали

йоrо

гучни:-.ш оплеска~ш. а бесідник, вище
зrаданніі, подякувавши лагідною ус:о.tіш

кою

за овації,

nочав говорити

дальше,

не зважаючи на те, що друг Б . Ажансь

...

*

і

скав'l·мастрів скЛадаю оцісю дорох·о1о й
оцим

але

кий запроnонував йому вечерю

тим, що *гляду на акцію Де rоля мусів

.. .

дальших

оnану

Сктм. А . Хухра, госп. ре ферент Конrресу

і ~ МіттенвальДі,

Реtенсбурtу, і нав і гь в Авrсбурrу

з

nовинен

це

-

мішати з Де roлe:-.t) nробував його збу 

ідаJІЬні

що

людей,

Але

nластун

nитання про автосуrестію др фі

Уnовноважений на французьку смугу
М. Аринович оnравдував свое сnізнення

nоважних

дрімоту,

Під час об:\tірковування доnовіда чем

Одна з пластових карикатур,
що прикрашували стіни коІrtр есової

за

прошення бо ясно nнходІІть, що всі :-.:rи

яку

усяких хворіб

обідів.

Дапьше мушу ств ерднтн, що організа
тори Конrресу, не »Веселого « але »По

nообідню

леtента я зрозумів, що морської води
треба уникати, бо вона викликус морську
хворобу, а доктор, не nригадую тільки сеніор чи скавтмастер, є nротивником

nалкий

nривіт, бажаючи Bar.t' д:ніьuшх усшхІВ
щt тому

в

тіло в життсву стихію•, бо •вода

картоnлю

для учасників Конtресу і nарнть її їм

поринувши

nочав свою безсмертну (з nриводу: дов
га) nромову, закликаtочи нас »занурнти

nривіту для

стругають

закоnані

Тому.А я nроnонував би в.:ім

ціласти образу нашої теnерішньої і буду

найзвичайнісінького навіть

відкоnувати

не тільки сеніорам, але й скавтмастрам

11Поважноrо

завважити

. ..

*

таланти

Конtресу«, у доnовідях якого залишено
• багато ДіЛЯНОК, ВеJІЬМИ Вt1ЖЛИDИХ ДЛЯ

можна

чому теnер .(тобто в

Сеніор і доктор Ру. Дницький закпи
кував усіх нас жити і nрацювати на

вони ) nотраnлять

.:\tушу ствердити, що він дуже nотрібний

Конrресу

ві н

мож на

відної дискусії запитував nрисутніх, чи

Відкриваю чи наш »Веселий Конrрес« .
нашого

бо

не

французький коньяк

48)

в індіян

Рсдакці sr М. Ж.

доnовнення

березні

no

ніяк

ністю Джім-Ба-Лай.
Він між іншим
виступив ПJ:?Отн nеретворювання козаків

вступ Сук -а. пода<:~tо в цьому чнсJtі.

для

збагнути,

. вдоволені,

що

За те ж цілі дивізії, витворені у візії
П. Лав'юка, розклав своею . . . мораль

nа, яка звеселила учасннків своїми
rресо:\t«,

були

довго,

сuоїй проnовіді. розводнюючи nоняття
цілі і цілости. Але врешті - решт nрийшов
до висновку, що ціль є цілістю. а ці
лість с ціллю для ціласти ...

на

віть у найnоважпішнх сnравах. То

•

так

Друг П. Лав'Іок розплився до решти У

•

мок,· так наші nластушІ вміють до
шукуеатщ:я

сеніори

Він застеріг, щоб цей вечір не був ані

хом та дав багато nоучного матерія

Як у сатирі, дотеnах і жартах буває

всі

гово рив

З черrи СJtои-Мі-Лянич звертався до
нас із nалким закликом, щоб nерестати
байдуже й нерішуче вичікувати, бо
уже »час обростати мохо:\t«. У тому
мевті nаважне число nриявних на
nогладили себе рукою no голові, де

нам
:о.tо 
зал і
вже

давно не стало не тільки волосся, але й
:о.юху

В

.. ,

однО:\tу

\Іісці

своєї

промови Слон

наnився
води.
МіІі
малий
Гордійко,
шостилітній учасник Конrресу (не »В есе 
лого«, але »Поважного«), смикнув мене
за руку: •Тікаймо, тату, бо він нас з араз
nокроnить! « Але я не звернув уваги на
цю nораду, бо Слон nочав говорити n po
складання сенІарами своїх старих костей

. .. і я усвідо11шв собі з жахом, що одержу

ще один »XI.ЦfiHfl•
ков-оі СтnrпщІ

нртикул для

.

Вис~т-

0

·

р І U Н J

,.т,аке. н подумав собі , що Р. Ак, вІдваж
Ій моn юнак, бо залишІrв свою жінку
дома. Я ж tюдшшвсл з острахом ліворуч,
1
де снд іл а мол подру1 а 1 nідрисовувала
чи не вісlмtшдцлтІtй з черги взір вистав

.

коваУ шtшиnюt.

Конфлікт між CЛOJ!O:-ot і Раком, тобто
Р. Аком, щІмDrав::я заrладнти Я. Роглад
tшй, який сказав дуже високо, що »Рак

:мед у мох Слона«
що

...

В розпалі

внрnалисн ро:Jумні

найкращий

длн

нас

виряд у

дальшу мандрівку і до великої мети

-

:: це 15 (словамІІ !І'ятн::.~дцнть) долярів на
1 'тиждень . ..

•

Врешті rоворІІв, чн nак почав говорити

І наш Голова. Всі, що досі говорили , по

. дивилися

мимоволі на годннннк, але ні

вони, ні присутні не зважалнся nрикли
кати Голову до порядt<У,
зас.тtухані в

('ІJQва його
1 що Голова

nромови і не сподіваючися,
іх так »делікатно об 'їде « ft

говоритнмс довше за Р.сіх

. ..

Ще раз nІд Редакції
Друкуючи оце
стверджусмо, що

·

•звідомлення « Сук-а,
n ньому немае нічого

видуманого чи вифантазуваноrо, а тільки
вІдповідно змонтовані окремі речення ч11
слова, що в доnовідях, або в доnовідних

голосах ма:щ здвсім поважний , :r:шбо!ПJЙ
sміст І високу цІ.пь.

можна встановити

В першому й останньому Конrресовому

числІ ~молодого життя~ ми лодали Вам
частину nрограми »Веселого Конrресу«.
Разом з тим, чи з приводУ цьоrо Вам

така пропозицІя:
Спільними сила:\ш f зусиллям допо
можім нашому Пластовому Видавництву
•Молоде життя•, яке nісля грошевої ре
фоми оnинилося в не дУже рожевІй теж

1·рошевій ситуації.

Якщо в~і. Друзі й Подруги, кожен чи
nак кОЖІІа :Jокрсма і для власної користи
не закуnите ло одному примірнику •Мо
лодого Життя«
кожного місяця
і не
вnлатитс

появи

-

за

-

нього

зараз

же

після

nів німецької марки, і якщо Ви

не nодбаєте про те, щоб »Молоде життяс:

-

Ваш найкраще оформлений і редаtо

ваний плаетоnий журнал - . розпродати
масово і між нслластунами, то читати
,.молодого Жнттлс: й інших пластових
видань
таких, як наприклад, »Скав

-

тінt для хлоnцівс: Бейдена

-

Пауелла, Ви

СТJ1 ще сксчі аш:1фсвбурзьких юначок,
написані з приводу КоІнрс-су, хотів ще
показати Інсцені зацію ;про розвиток і
діяльність Кооп~ратнвн •Плас·r« , хотів
укінці довести до Ваших вух рецнтацію
:~:Лиса Скавтмзстра о: в перслицьованій
перерібці скавrмастра К. Авки та його
незабутній монтаж
Листа нашої н~а

-

чужинцІ.
Тому:
В11 прочитали чnстину nрограми :.Ве
Конtрссу•.

Якщоб

до

надруко

кілька куплетів і танків й одну-дві ін

сцепізаціl,

їх

nідnовідно

офор:о.~ити

І

сценічно упорлдкуuатн. n'яжучи гарюs
МІІ
до гспами
конферанс Іє, тобто запо

цікавий »Веселий вечір•.
Я погоджуюся uce те зробити І надіс
лати

Вам

готову

оформлену

nрограму

такого вечора, якщо Ви цього забажасте.

лу вона не мас мІсця. Тому, хто хотів б
побачити,

Центральної Пластавої Каси) за кожний

програми

nласrооим

заробітком,

не

влаштозуtочи ще одuісі •збіркис, даючи
змогу нашому громадянству nерсбути
весело один буденний зеч1р, забезпечи.мо

наше Видавництво з

nотрібні фонди І

собі придбаємо матеріялів-книжок для
•
nоглиблення пластового знання. Во ж
треба Вам знати, у Видавництві •Молоде
Життя« появилася книжка npo ідею й
методу nластування •Велика Гра•, дру

кується nластовий співаник, як теж nе
реклад
підручника
Бейдена
Пауелла
•СкавтІнt фор бойс.с, лриготовлясться до
друку nідручник українського пластуна
•Жиrrя в Пласті« Дра Ол. Тисовеького
та інші.

Отож до змагань!

Хто

з

Вас

скорше

Але

негайно,

відізветься,

вже!

котрий

на Видавюtчиfі фонд, хто виповнить
скоріше всі мої умови і врешті, хто скор
ше в:паштус веселий вечір той вийде
переможцем! Оформлені матеріяли ..ве

.'Іання Ваших замовлень.

Тоді

-

всі на старт! Хто скор1ше! Хто

більше!

Ваш Сук

Замовлення

й

Коли

так , то Вн

»Веселий КонІ'рссс, хай докладно прочи

бажаний

тає заклик Сук-а ... організуймо веселІ
вечорі! « в цьому ж таюt ч11слі Молодого
Життя.

:.Веселого

Вами

:мусите написати до

nримірник

Вечора~,

додаючи

1.-

nрограми

притому

якусь пожертву Вашого куреня на nре

совий фонд •Молодого Життя•.

листи

шліть

на

таку

адресу:

СУК, Висилковu Станиця •Пл асо: с
Авrсбурt, Сомме Касерне 1.
Вис..'Ііди змагань будемо помІшувати в
•Молодому Житті«

•

відача, то з цього вийшов би гарпий і

(тільки одну) німецьку марку (на ад\Х'С}'

решту

ле~ким

селого вечору• вишлемо Вам усім разом
за два-три тижні, залежно від надси

мене про Ваше бажання, надіслати

почуги

увесь дохід призначуйте на Видавничий
фонд ~молодого Життя•. Таким чином

Ви взагалі перестзвете одержувати Ваш
часоnис і nричинитесл до ліквідації Ви
давництва, до речі такого, що його ви
дашшми захоплюються не тільки укра
їнські пластуюs 1 члеюt Пласт-Прияту,
але й теж наші друзІ за кордоном скавти

бутньоі Командантки Цьопи, але ж Ре
дакція заявляс, що на стІльки матерія .·
чи

Улаштувавши такий »ВесСJІий вечір•,

осередок пришле скорше свої пожертвн

ваного матеріялу додати ще зо два скечі,

Хотів я вн~. ДОрОІ'С товарШ."ГВО, ·шше-

Дм., з

no 0.20 1 0.50

тим, що ми звернемося до . 'У прав ВаІШІх
ТаборІв, щоб цю імnрезу звільнили вІд
усік податкІв.
•

довго не зможете. Може бути навіть, що

селого

Ще: с.'ІОІJО від Сук-а

•

•rрuльній чи Іншій залІ cnoro табору »Ве
селий вечІрс: для rромадлнства. Вступи

Пластунюt, лластуниІ

СВОЇХ ВЛОСІІИХ Д:~'J.tOK • , • ПочуВШИ

слова,

Одержавши .вІд мене nрограму, Ваш
курінь, кіш чи станиця улаштує в теа

ЗаІUІнк ,Сук-а

ствердив, що жінки не в силі висказу

заrладжувшшн йому

И ~J ()

н Р е t• ~ 1 1 ~в t• ч о р і

•

Несподівано збудив нас rолос уже
таки сктм. Р. Ака. Р. Ак дуже запальнu

•

.s ~

МОЛОдЕ ЖJfТТ.Я
воrо

юнацтва.

-

журпап пласто

Ліцепціит

Др,

А та

uас

Фі t о л ь. Редаrує Колеtlи. АдРеса ре
дакції: Реtенсбурt, taпtroфep ЗІдлюоr
(Кооп.

»Пnает«),

Адреса

Авtсбурr, Kiniauwтp. 1.

Нидавпицтва:

Edltor Dr. А. G. І<' і І о І
,.!\IOLODE ZУГІ'ІА" І ,,YOUNG LIFE".
Ukrainlan 1\Щazin for Воу and girl Scouts
іШіnсЬеn, Dacltauer Sti'. 9/П. Authorlsatlon
No. UNDP 223, from 11. l\1arch 1948, Clvi1
A.trainJ Dlvlslon EUCOl\1. Circulation 3000.

,

1
UКМд Library • Book

\ІІІІІ\ІІІІ\ ІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІ\І ІІ
0419303

Експопати АвІ'сбур:~ьких шаам-упок па кorttpecoвfй вис1'авцІ
Фото: Мир. Шевчик

16

ч•раrмевт ковtресоаоІ uластовоt виставки
V V'
•
Фото: Мир. Шевчик ~ ; І.

І~іна цього чисJш

: 1 - ДМ

