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THE 20TH CENT. FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM OF UKRAINIAN HISTORY

Анотація
у статті розглядаються пам’ятні відзнаки та бейджі українських спортивних організацій, що 

використовували на рубежі хіх–хх ст. та нині зберігаються у колекції національного музею історії україни. 
пам’ятки фалеристики, що належали колекції українського вільного університету у празі й умовно об’єднані 
у “празьку колекцію”, сьогодні дають можливість відкрити нові, раніше не досліджені сторінки історії 
українського спорту та скаутського руху (пласту). Вперше опубліковано бейдж організації “Лісові чорти” у 
вигляді емблеми, що раніше не був відомий як окрема відзнака.

Ключові слова: національний музей історії україни, український вільний університет у празі, фалеристика, 
спорт, спортивні організації, “празька колекція”, “Лісові чорти”, “сокіл”, український пласт.

Summary
This article deals with the memorial orders and badges of the Ukrainian sport organizations which were acting 

at the turn of the 20th century. Now the orders and badges are kept in the collection of the National Museum of 
Ukrainian History. The faleristic items from the Ukrainian Free University in Prague, which are nowadays united in 
the ‘Prague collection’, open the new unknown pages of the Ukrainian sport and scout movement (‘Plast’). There is 
the first publication of the badge of the ‘Forest Demons’ organization (emblem) which was not previusly recognised 
as a separate badge. 

Key words: National Museum of Ukrainian History, Ukrainian Free University in Prague, faleristics, sport, sport 
organizations, ‘Prague collection’, ‘Forest Demons’, ‘Sokil’, Ukrainian ‘Plast’.

у статті розглядаються пам’ятні відзнаки та бейджі українських спортивних організацій, що 
використовували на рубежі хіх–хх  ст. та нині зберігаються у колекції національного музею історії україни 
(далі – нМіу).

Фондове зібрання нМіу нараховує понад 1 млн од. зб. у секторі нумізматики, фалеристики, медальєрики 
та боністики зберігається бл. 120 тис. пам’яток: монет, настільних медалей, банкнот, цінних паперів, печаток, 
торгового інвентарю, жетонів; бл. 12,5  тис. орденів, пам’ятних відзнак та значків. у групі фалеристики на 
окрему увагу заслуговують передані з центрального історичного архіву урср патріотичні відзнаки та бейджі 
(бл. 1 700 од. зб.), що походять із колекцій українського вільного університету в празі (заснований 1921 р.) та 
Музею визвольної боротьби україни у празі (1925–1948), у зібранні якого на початок другої світової війни 
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налічувалося понад 1 млн од. зб. Музейна колекція зазнала значного пошкодження та була частково знищена 
під час бомбардування праги 14.02.1945 р., після розформування празького музею була вивезена до срср.

зазначені пам’ятні відзнаки репрезентують національно-визвольну боротьбу народів, що перебували у 
складі російської та австро-угорської імперій – соціальні, військові та політичні події польської, білоруської, 
австрійської, російської та української історії кін. хіх – перш. пол. хх ст., зокрема української революції 1917–
1921 рр.

показово, що зазначені відзнаки (умовно названі “празькою колекцією”) були прийняті до нМіу під 
загальним інвентарним номером МДМ–1  431. пізніше до цього номера були присвоєні додаткові окремі 
номери кожного знаку. те, що “празьку колекцію” тривалий час не досліджували та не описували, може 
пояснюватися необхідністю збереження зазначеного зібрання (що вміщувало заборонені та переслідувані за 
радянської доби матеріали) від знищення. 

у вітчизняній історичній науці вивчення українських патріотичних відзнак є актуальним. Вагомий внесок у 
вивчення цієї проблеми зробили українські фалеристи с. пахолко1 та М. чмир2, окремі питання досліджували 
я.  семотюк3, Ю.  Мисько та с.  пивоваров4, а.  рудиченко5, В.  Манзуренко6, В.  кон’яго та о.  Ладижинський7; 
матеріали музейних колекцій вивчав о.  круковський8; В.  карпов9 дослідив кокарди товариства “сокіл”, 
а.  сова10 – емблеми українських молодіжних організації. статті про деякі українські відзнаки публікували 
часописи “український визвольний рух”, “Львівські нумізматичні записки” та “нумізматика і фалеристика”. 
американський вчений польського походження з. Веселовські11 склав каталог польських патріотичних знаків 
та бейджів, до якого були включені й українські матеріали. Ґрунтуючись на нововиявлених даних, низку раніше 
невідомих знаків опублікував польський дослідник В. стела12.

цією статтею ми вводимо до наукового обігу раніше не публіковані відзнаки та бейджі українських 
спортивних організації (що, перебуваючи в складних умовах соціально-економічних та військово-політичних 
потрясінь, пропагували здоровий спосіб життя, фізичний розвиток та готовність до захисту рідної землі від 
ворогів), які зберігаються в колекції нМіу.

одним із ранніх знаків у колекції нМіу є відзнака 1909 р. українського спортивного клубу “сянова чайка” 
із перемишля13 (рис.  1). члени цієї організації опановували гру в футбол, метання дисків, верхову їзду, під 
супроводом військових навчалися стрільбі зі зброї, займалися зимовими видами спорту. із початком першої 
світової війни клуб занепав, і відродився лише у 1920  р. серед відомих товариських матчів клубу варто 
звернути увагу на зустрічі 1912 р. із командами “скала” та “погонь” (стрий), “Лєхія” (Львів).
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знак виготовлено у формі 5-кутного геральдичного щита з дугоподібною правою стороною. з лицьового 
боку знак поділений на три поля, забарвлені синьою та жовтою емалями. у верхньому лівому куті на синьому 
тлі розміщено знак клубу та напис “У.  С.  К.” (український спортовий кружок). посередині, на жовтому тлі, 
зазначено напис “СЯНОВА / ЧАЙКА”. унизу, на синьому тлі, зазначена дата “1909”. зворотний бік без написів та 
зображень, кріплення складається зі шпильки, приєднаної до металевого щитка вістрям донизу.

у колекції нМіу зберігається також знак першої спортивної організації на теренах сучасної україни – 
патріотично-гімнастичного товариства “сокіл-Батько” (заснований 1891 р. у с. купчинці тернопільської обл., із 
1894 р. його відділ діяв у Львові), діяльність якого поширювалася на галичину та Буковину (рис. 2). на прапорі 
товариства було зображено герб галичини – золотого лева, що спирається на скелю, та емблему товариства 
– птаха з тягарцями (гантелями) у кігтях. Метою товариства було виховувати в українців єдність, силу, почуття 
честі, дисципліну.

знак товариства “сокіл” із зібрання нМіу має вигляд металевої розети з гофрованим краєм, у центрі якої на 
малиновому кризу розташовано сріблясту накладку у вигляді емблеми товариства – орла з важкоатлетичними 
гантелями у лапах. зворотна сторона знаку не містить зображень чи написів. кріплення має вигляд шпильки, 
припаяної вістрям донизу до жовтої прямокутної пластини з клеймом львівської фірми Е. М. унгера (Eugeniusz 
Marian Unger), яка виготовляла значки та медалі.

цей один із перших знаків товариства “сокіл”, виготовлений у Львові, з. Веселовські14 включив до свого 
каталогу як польську відзнаку.

у колекції нМіу також зберігається ювілейний знак, виготовлений до “ііі краєвого здвигу у Львові” з нагоди 
40-річчя товариства “сокіл” (1934). до цієї події були випущені відзнаки 3-х типів, кількістю понад 8 тис. од., які 
носили на синьо-жовтій стрічці. на кошти від їхньої реалізації були придбані ділянки “українського города у 
Львові”15.

знак із зібрання нМіу має вигляд 5-кутного щита з прямим верхом та клиноподібним низом (рис. 3). на 
лицьовому боці у центрі зображено сокола із розпростертими крилами та гілкою калини у дзьобі, який у кігтях 
тримає цифру “40”; нижче – дві схрещені гантелі. зворотний бік не має зображень та написів. кріплення у 
вигляді круглої гайки з написом по колу “С. Собчик**Львів”, що закручується на штифт.

у зібранні пам’яток фалеристики нМіу також наявні виконані у чорному (імовірно цинку) (рис. 4) та жовтому 
з посрібленням (рис. 5) металах дві відзнаки у вигляді сокола. Лицьова сторона знаків зображує сокола вліво 
із піднятими догори крилами, який нічого не тримає в лапах. обидва знаки кріпляться за допомогою напаяної 
вістрям донизу голки. Можна із впевненістю стверджувати, що ці знаки мають відношення до товариства 
“сокіл”. проте прізвище їхнього виробника, час та причину виготовлення ще треба з’ясувати.

першою національною скаутською організацією україни, із штаб-квартирою у Львові, був створений 
восени 1911 р. “пласт”, назва (автором якої був відомий український педагог і. М. Боберський) якого походить 
від англійського “scouting” – розвідка. Метою пласту є патріотичне виховання української молоді на свідомих 
громадян. організаторами пластових гуртків були і. чмола, о. тисовський та п. Франко. у 1913 р. був створений 
пластовий комітет, який об’єднав пластові курені у крайову організацію. австрійська влада сприяла діяльності 
пласту. пластуни брали активну участь у захисті незалежності зунр та унр, активно сприяли визвольному 
рухові.

у колекції нМіу зберігається відзнака всесвітньої молодіжної лівоцентристської сіоністської організації 
“ха-Шомер ха-цаір” (рис.  6), що була створена у 1916  р. за ініціативи та підтримки Єврейського агентства 
(сохнут) як аналог скаутських організації для євреїв. ця організація підтримувала цінності соціалістичного 
сіонізму, що поєднував сіонізм та соціал-демократію. Формою учасників руху була синя сорочка із білим 
скаутських шнуром. 1920  р. у Львові пройшов 2-й з’їзд руху “Шомер-цаіру”, в 1927  р. у срср діяльність 
організації була заборонена. члени організації брали активну участь у підтримці євреїв в усьому світі, у русі 
супротиву в польщі, румунії, угорщині, Литві та словаччині, зокрема під час повстання у Варшавському гетто.

Відзнака зазначеної єврейської скаутської організації у зібранні нМіу має вигляд емблеми організації. на 
лицьовому боці в центрі знаку зображено геральдичну лілію, вміщену до зірки давида, обрамленої вінком 
із лаврової (ліворуч) та дубової (праворуч) гілок, унизу прикрашених стрічкою з написами на івриті: “Шомер 
цаір” (ліворуч 4 символи, праворуч – 3), що у перекладі українською означає “Юний страж”. зворотний бік не 
має зображень, у центрі припаяний штифт, на який кріпиться кругла гайка із двома вушками.

14  Wesolowski Z. P. Op. cit. – # 1361.
15  Пахолко С., Сова С. історія пропам’ятної таблиці на фалеристичних пам’ятках ііі краєвого здвигу у Львові 

в 1934 р. … – с. 26–28, рис. 8.
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у колекції нМіу зберігається відзнака у формі поєднаних кільцем 3-х яструбових пір’їн у вигляді 
геральдичної лілії – символу всесвітнього скаутського руху, що, згідно зі статутом пласту, є поширеною в 
багатьох країнах емблемою міжнародного скаутського руху (рис. 7). у лівому та правому променях зроблені 
наскрізні отвори у вигляді 5-променевих зірок. Віссю центрального променя є вертикальна лінія, поля 
променів заповнені рельєфними крапками. зворотний бік без зображень, кріплення має вигляд шпильки, 
припаяної вістрям донизу.

Масовою відзнакою пластунів, яку носили після прийняття пластової присяги, були нагрудні знаки з 
емблемою пласту, розробленою робертом Лісовським та затвердженою 05.01.1921  р. один із таких знаків 
перебуває у зібранні нМіу (рис.  8). на його лицьовому боці зображено тризуб, переплетений із білою 
геральдичною лілією, що символізує обов’язки пластуна: бути вірним Богові та україні, допомагати іншим та 
слухати пластового проводу. зворотний бік не має зображень.

найвищою нагородою пласту була “свастика вдячності”, якою Верховна пластова команда відзначала 
осіб, які не були членами пласту, але підтримували та допомагали організації. знак із зібрання нМіу (рис. 9) 
має вигляд прямокутної правосторонньої свастики з накладною емблемою пласту. кріплення здійснюється 
за допомогою штифта та круглої гайки, на якій зазначено знак “№” без цифри. гайку прикрашено рослинними 
орнаментами, круговим обідком із крапок та стилізованим зображенням мотузки. зворотні сторони знаку та 
гайки не мають зображень та написів.

у колекції нМіу зберігаються раніше неопубліковані дві відзнаки створеного 1922 р. у Львові пластового 
гуртка (в 1925  р. переформованого у курінь) “Лісові чорти” (рис.  10, 11), який у 20–30-х  рр. хх  ст. брав 
активну участь у організації таборів та мандрівок для молоді, впорядкуванні могил українських січових 
стрільців, проведенні урочистостей на честь видатних подій. серед учасників куреня були р. та Ю. Шухевичі, 
с. Щуровський, В. Мурський та інші16. дослідник с. пахолко свого часу опублікував знак у вигляді емблеми 
куреня (голова чорта вліво), поміщеного на червоно-синю розетку, вказуючи на ймовірний час та місце його 
виготовлення: 1950-ті рр., сШа17.

Лицьова сторона відзнак із зібрання нМіу оформлена у вигляді оберненої вліво голови чорта із рогами, 
загостреними вухами та гачкуватим носом. зворотна сторона не містить зображень, кріпленням служать 
припаяні металеві стрижні. обидва знаки у верхній та нижній частині мають по два невеликі отвори, що 
свідчать про можливе нашивання на одяг чи головний убір. імовірно, що ці знаки є першими відзнаками 
куреня “Лісові чорти”, отже, можуть бути датовані поч. 1920-х рр.

12–13  червня 1927  р., на зелені свята, відбулася зустріч пластунів 3-ї Верховинської округи, на згадку 
про яку було випущено пам’ятний знак, яким під час цієї зустрічі був нагороджений курінь “Лісові чорти”. 
представлений у колекції нМіу пам’ятний знак (рис.  12) круглої форми, в центрі зображено пластуна у 
пластунському капелюсі та краватці, із сигнальною трубою, обличчям уліво. на другому плані зображений 
намет з прапором серед ялин під хмарами. Ліворуч розміщено герб українського пласту та дубовий листок. 
унизу – написи: “12.-13.-VI. 1927 СТРІЧА 3. В. О.” (3-я Верховинська округа). зворотний бік без зображень, 
кріплення виконано у формі припаяної (ймовірно на свинець) голки вістрям донизу.

1936 р. у празі відбулося святкування 25-ліття українського пласту, під час якого автора багатьох пластових 
відзнак – професора р.  Лісовського, а також активістів пластового руху п.  Богацького, Е.  кульчицького та 
і. чмолу було нагороджено “свастикою вдячності”.

із нагоди цього ювілею у празі було випущено відзнаку, представлену в колекції нМіу (рис. 13), що має 
форму 8-кутного щита, краї якого обрамлені орнаментом, подібним до мотузки (стилізованої лаврової гілки). 
на лицьовому боці в центрі поміщено герб пласту із цифрою “25”. Вище зазначені рік заснування та дата 
відзначення ювілею: “1911–1936”. нижче літерами, стилізованими під староукраїнський шрифт, зазначено 
напис: “У П У” [український пластовий улад – Авт.]. нижче розміщені дрібні літери: ліворуч – “Р”, праворуч – “А”. 
зворотний бік знаку без зображень, містить вдавлене дзеркальне відображення лицьової сторони, кріплення 
у вигляді шпильки, припаяної до знаку, вістрям донизу.

таким чином, ми визначили та ввели до наукового обігу 15 відзнак, що висвітлюють історію та розвиток 
українських спортивних організації на межі хіх–хх ст. у процесі їх дослідження вдалося визначити та вперше 
дослідити неописані різновиди знаку товариства “сокіл”, а також раніше невідомі відзнаки організації “Лісові 

16  Пахолко С., Сова С. історія пропам’ятної таблиці на фалеристичних пам’ятках ііі краєвого здвигу у Львові 
в 1934 р. ... – с. 17.

17  Пахолко С., Сова С. історія пропам’ятної таблиці на фалеристичних пам’ятках ііі краєвого здвигу у Львові 
в 1934 р...– с. 18.
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чорти”.
Перспективи дослідження.
пошук, визначення, класифікація та публікація пам’яток української фалеристики нині є особливо 

актуальними в умовах патріотичного та соціального піднесення українського народу. Метою вивчення та 
дослідження пам’яток української фалеристики ми бачимо створення каталогу відзнак, медалей та бейджів, 
що мають відношення до процесів державотворення та прагнення українців до свободи і незалежності, 
звільнення від окупаційного гніту, визнання права на самобутність та гідне місце серед повноправних 
європейських народів.
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Перелік ілюстрацій
Рис. 1. Відзнака українського спортивного гуртка “сянова чайка”, перемишль, 1909  р. інв. № МдМ–

1 431/36. Жовтий метал, емалі. розмір – 17,6 / 23,1 мм.
Рис. 2. Відзнака товариства “сокіл-Батько”. Майстерня Е. М. унгера, Львів, початок хх  ст. інв. №  МдМ–

1 431/859. Білий метал, малинові емалі.
Рис. 3. Ювілейна відзнака товариства “сокіл-Батько”, випущена з нагоди 40-ліття. Майстерня с. собчика, 

Львів, квітень-травень 1934 р. автор павло ковжун. інв. № МдМ–143/163. Жовтий метал, посріблення.
Рис. 4. Відзнака товариства “сокіл-Батько”. Виробник та дата випуску невідомі. інв. № МдМ–1 431/1 709. 

сірий метал.
Рис. 5. Відзнака товариства “сокіл-Батько”. Виробник та дата випуску невідомі. інв. № МдМ–1 431/1 708. 

Жовтий метал, посріблення.
Рис. 6. знак члена єврейської організації молодіжного руху “ха-Шомер ха-цаір”, 1916–1927 рр. інв. № МдМ–

1 431/10. Білий метал. розмір – 25/26,4 мм.
Рис. 7. Відзнака пласту, поч. хх ст. інв. № МдМ–1 431/44. Білий метал. розмір – 38/45,6 мм.
Рис. 8. Відзнака пласту, 20–30-ті рp. хх ст. інв. № МдМ–1 431/78. проект Мирона Федусевича, виконання 

роберта Лісовського. Жовтий метал. розмір – 26,7/33,6 мм.
Рис. 9. “свастика вдячності” пласту, 20–30-ті рp. хх ст. інв. № МдМ–1 431/1 692. Білий метал.
Рис. 10. Відзнака у вигляді емблеми пластового куреня “Лісові чорти”, 20-ті рp. хх ст. інв. № МдМ–1 431/663. 

Жовтий метал.
Рис. 11. Відзнака у вигляді емблеми пластового куреня “Лісові чорти”, 20-ті рp. хх ст. інв. № МдМ–1 431/664. 

Жовтий метал.
Рис. 12. пам’ятна пластова медаль 3-ї Верховинської округи, стрий, 1927 р. інв. № МдМ–1 431/16. Білий 

метал, посріблення. діаметр – 31,5 мм.
Рис. 13. Відзнака в честь 25-ліття українського пласту. прага, 1936 р. інв. № МдМ–1 431/61. проект роберта 
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Лісовського. Жовтий метал. розмір – 26,5/37,3 мм.
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