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УКРАЇНСЬКІ МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В МІЖВОЄННІЙ
ЄВРОПІ: ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Український молодіжний рух в країнах Європи розглядається 
дослідниками в контексті всієї міжвоєнної еміграції, відводячи мо
лоді другорядну роль в представленні нації в системі міжнародних 
відносин. Насправді, українська молодь за кордоном становила 
потужну силу, здатну не тільки представити на міжнародному рів
ні здобутки свого народу, але разом з тим формувати новий тип 
нації.

Українська молодь за кордоном була представлена як колиш
німи військовими Армії Української Народної Республіки та 
Української Галицької Армії, інтернованими в таборах Польщі та 
Чехословаччини, так чисто академічною частиною (випускники 
середніх шкіл та гімназій, студенти, молоді науковці), тобто тими, 
хто не приймав участь ні в Першій світовій війні, ні в національно- 
визвольних змаганнях 1917-1921 рр. В першій половині 1920-хро- 
ків переважну більшість серед молоді становили колишні військо
ві, проте, вже наприкінці 1920-х років -  на початку 1930-х років 
основну масу молодих емігрантів представляли люди, не задіяні в 
військових та революційних подіях першої чверті XX століття, які 
були вимушені залишити Батьківщину з огляду на політичні умо
ви та позбавлені можливості здобувати вищу освіту вдома.

Країни Центрально-Східної Європи, насамперед, Чехословач- 
чина, Польща, Німеччина, Австрія та вільне місто Данціг (сучас
ний Гданськ, Польща) стали найбільшими центрами концентрації 
українських мігрантів протягом 1920-1930-х років. В цих країнах 
були зосереджені військові, цивільні, політичні, наукові, освітні, 
культурні осередки українських емігрантів. Найчисленнішою була
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колонія українців в міжвоєнній Чехословаччині (ЧСР). Причини 
цього полягали в сприятливому відношенню чехословацького уря
ду до емігрантів та непоганими, в порівнянні з іншими європей
ськими країнами, матеріальними умовами українців. Це дозволи
ло нашим співвітчизникам проводити активну освітню, наукову, 
культурну діяльність в ЧСР, засновуючи не тільки численні това
риства та організації, а й, навіть, вищі навчальні заклади.

Чехословаччина стала також важливим центром зародження та 
поширення українського молодіжного руху на еміграції. Варто за
значити, що молодіжні організації були засновані та діяли в усіх 
європейських країнах перебування української еміграції. Проте, 
найбільші координуючі осередки та союзи молодіжного руху все 
ж знаходились в ЧСР. Так, тут протягом міжвоєнного періоду ді
яли Центральний союз українського студентства (ЦеСУС), Союз 
українського сокільства за кордоном та Союз українських пласту- 
нів-емігрантів в ЧСР.

Таким чином, можна умовно виділити в молодіжному русі три 
основні складові: Пласт, студентство, сокільство. Перед тим як 
характеризувати кожну із вище названих складових молодіжно
го руху, потрібно наголосити на одній спільній рисі -  переважна 
більшість української молоді становила вікову категорію людей 
20 -  ЗО років, які здобували вищу освіту. До Пласту входили як 
підлітки (хоча їх частка була незначною), так і 20-літні юнаки та 
дівчата. Натомість, до Союзу українського сокільства за кордоном 
та його споріднених організацій могли належати люди будь-якого 
віку, більшість з яких становили студенти або ж молодь, що вже 
завершила навчання.

Пласт -  організація української молоді для всебічного патріо
тичного самовиховання, в якій відповідно до виховних методик 
міжнародного скаутського руху, поєднаними з українськими на
ціональними традиціями й цілями, виховуються діти й молодь. 
Пласт становив важливу складову українського молодіжного руху 
в країнах міжвоєнної Європи. Найбільш потужним був Пласт в Че
хословаччині. В цій країні перші скаутські гуртки заснували сту
денти -  представники політичної і військової еміграції переваж
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но з центрально-українських земель. Так, ще в 1921 р. в Празі та 
Подєбрадах, були створені пластові дружини за зразком чеських 
скаутських організацій. В 1925 р. в Празі організована Українська 
Пластова Команда, яка координувала свою діяльність з Верхо
вною Пластовою Командою у Львові. Варто зазначити, що Пласт 
на еміграції підтримував зв’язок та налагодив активну співпрацю 
з Пластом на українських землях.

Український пластовий рух на еміграції і, зокрема, його най
більша координуюча організація Союз українських пластунів- 
емігрантів в ЧСР (СУПЕ) -  відігравали важливу роль в справі 
пропагування української справи за кордоном. Зокрема, протесту
ючи проти антиукраїнської політики польського уряду в Східній 
Галичині та Волині, пластуни розгорнули широку інформаційну 
кампанію. До міжнародних організацій (в основному скаутських) 
розсилались інформаційні бюлетені іноземними мовами, де наво
дились дані про Пласт та подавались короткі відомості з історії 
та культури України. Подібні акції мали велике значення в пла
ні представлення української нації в міжнародному середовищі. 
Крім того, що пластуни повинні виховуватись в патріотичному 
дусі, вони мають бути фізично витривалими. Тому велике значен
ня надавалось спортивним змаганням, які слугували засобом пред
ставлення здобутків українського народу в середовищі іноземної 
громадськості. Так, зокрема, висилались як окремі представники, 
так і цілі делегації на міжнародні скаутські змагання (джемборі). 
Найбільший успіх мала делегація українських пластунів на т. зв. 
Першому слов’янському джемборі, що проходив в Празі 27 червня 
-  З липня 1931 р. Варто зазначити, що делегації пластунів на всіх 
міжнародних змаганнях виступали під синьо-жовтими прапорами.

Ще один напрям в молодіжному русі української міжвоєнної 
еміграції -  сокільство, об’єднане в Союзі українського сокільства 
за кордоном з найбільшими осередками в Чехословаччині. Вже 
в першій половині 1920-х років в ряді чеських міст (Подєбради, 
Прага, Пршібрама, Ржевниці, Ліберець та ін.) були засновані та 
активно діяли українські сокільські організації. Основне завдан
ня, яке ставили перед собою сокільські організації -  виховувати в
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українському народі єдність, народну силу й почуття честі шляхом 
плекання фізкультури, а разом з тим витривалість, рухливість, ро
зуміння праці у спільному гурті, дисципліну. Члени українсько
го Соколу в Чехословаччині приймали участь у чеських сокіль- 
ських здвигах та міжнародних спортивних змаганнях, підтримував 
зв’язки з сокільськими організаціями з українських земель.

Студенти були чи не наймасовішими представниками молодіж
ного руху. Крім того, що вони засновували власні організації, але 
також входили, в переважній більшості або частково, до складу 
інших українських емігрантських товариств, груп тощо. Протягом 
міжвоєнного періоду студенти заснували академічні, загально- 
студентські, кооперативні, професійні, мистецькі, спортивні то
вариства. На початку 1920-х в Празі був утворений Центральний 
союз українського студентства, який став координуючим осеред
ком всього міжвоєнного студентства як на еміграції, так і на захід
ноукраїнських землях.

У студентських організаціях проводились різноманітні акції: 
святкування пам’ятних дат як для самої організації, так і в історії 
України, відзначення ювілеїв українських політичних, наукових, 
громадських та інших діячів, відзначення релігійних, національ
них, культурних подій. Досить часто на такі заходи запрошува
лись іноземці, як студенти, так і громадські та політичні діячі єв
ропейських країн. Українські студенти брали найактивнішу участь 
в міжнародних конференціях, організовували власні виставки, ви
давали журнали, брали участь в спортивних змаганнях тощо.

Центральний союз українського студентства виступав голов
ною координуючою організацією всього українського студент
ського руху в країнах Європи. Саме ЦеСУСу вдалося розвинути 
серйозну міжнародну діяльність і сприяв цьому відділ Міжна
родних відносин та його багаторічний очільник В. Орелецький. 
ЦеСУС був членом Міжнародної студентської організації і брав 
участь у всіх її конференціях. Протягом перших двох років свого 
існування ЦеСУС видав цілий ряд окремих брошур англійською, 
французькою, німецькою мовами про Україну, українське сту
дентство та українські високі школи. У міжнародних студентських
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журналах постійно розміщались статті про українські справи. З ці
лим рядом редакцій іноземних студентських організацій вівся об
мін періодичними виданнями.

Дійсно, пластуни, студенти та члени Союзу українського со- 
кільства за кордоном, тісно взаємодіючи, становили потужну скла
дову всієї української міжвоєнної еміграції. Молодь на еміграції 
приймала участь в міжнародних конференціях, з’їздах, спортив
них змаганнях, культурних та освітніх заходах, тим самим, пред
ставляючи діяльність української еміграції європейській громад
ськості. Молоді люди не тільки активно долучались до розвитку 
культури та освіти за кордоном, а й формували політичне підґрун
тя української міжвоєнної еміграції.
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