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     ВЛАСЕНКО  В. М., САПСАЙ  О. В. (Суми)

УКРАЇНСЬКІ  СТУДЕНТСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ
В  РУМУНІЇ  І  ЕМІГРАНТИ *

В українській історіографії питання діяльності
громадських організацій української еміграції в Румунії в
міжвоєнний період вже знайшло своє висвітлення. Розкриті
такі його аспекти, як участь Надзвичайної дипломатичної місії
(НДМ) УНР в Румунії у створенні громадських організацій,
діяльність Філії Українського товариства прихильників Ліги
Націй, Української громади в Бухаресті, Товариства бувших
вояків Армії УНР та інші. Проте поза увагою дослідників
залишилося питання участі українських емігрантів у роботі
українських студентських організацій у Румунії в міжвоєнний
період. Окреслимо лише деякі аспекти цієї проблеми.

На початку 1920-х рр. у Бухаресті перебувало чимало
студентів-українців – уродженців Північної Буковини та
Бессарабії, але були й емігранти [1, с. 106; 2, арк. 2]. 6 лютого
1921 р. вони заснували студентське товариство «Зоря» у складі
23 осіб. У 1924-1925 навч. році організація налічувала 25 членів
[3, арк. 3; 4, арк. 321]. Декілька років товариство фактично
діяло, незважаючи на те, що ректор Бухарестського
університету не затвердив його статут. При ньому
функціонували літературно-науковий гурток (секція) і хор. У
1922 р. товариство стало членом Центрального союзу
українського студентства (ЦЕСУС).

Румунська влада досить прискіпливо ставилася до
діяльності студентської організації. Майже щороку відбувалися
обшуки в її приміщенні [5, с. 4]. Врешті-решт, у 1926 р. місцева
влада припинила діяльність студентського товариства «Зоря».
___________________________

*Робота здійснена в рамках виконання фундаментального дослідження
№15.01.10-01.15/17.ЗФ «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної
України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті».
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Підставою для цього стала переписка членів товариства з
управою ЦЕСУС [6, с. 47; 7, с. 100]. Зауважимо, що НДМ
УНР в Румунії надало товариству у своєму приміщенні кімнату
для проведення зборів і культурно-освітніх акцій. Адреса
товариства: Roumanie, Bucuresti, str. Aleksandru Lahovari, 31.
Згодом вже Громадсько-допомоговий комітет (ГДК)
української еміграції в Румунії виділив управі товариства одну
із своїх кімнат (str. DeleaVeche, 45). Члени студентської
організації брали участь у всіх національних і культурно-
освітніх акціях, організованих НДМ та ГДК.

Замість студентського товариства «Зоря» 1926 р. у
Бухаресті було створене культурно-спортивне товариство
«Буковина», яке мало студентську і жіночу секції. Його
членами були студенти університету й інших вищих
навчальних закладів столиці. До складу управи належали
майбутній ветеринарний лікар М. Мичковський, студент
Політехнічного інституту М. Харовюк, А. Козак [8, с. 18-
20; 9, с. 32], Р. Томоруг, М. Коропецький та інші. Товариство
не тільки брало активну участь у багатьох заходах
емігрантських громадських організацій [10, л. 3; 11, с. 193],
але й само їх організовувало. Серед них – вшанування пам’яті
І. Воробкевича, С. Петлюри, Ю. Федьковича, І. Франка,
героїв боїв під Крутами та Базаром,  Шевченківські дні, Свято
Незалежності України, новорічна ялинка для дітей, курси
української мови, театральні вистави тощо. Товариство було
членом Союзу українських студентських організацій Румунії
(СУСОР), у складі якого формально і неформально
перебували такі студентські, молодіжні та культурно-освітні
організації, як «Буковинський кобзар», «Довбуш», «Жіноча
Громада», «Залізняк», «Запороже», «Мироносиці», «Руський
Народний Дім», «Українська школа», «Чорноморе»
(Чернівці), «Громада» (Ясси) та інші [12, с. 77]. З 1929 р.
СУСОР став членом ЦЕСУС [13, с. 44].

Отже, крім декількох центральних і численних місцевих
(регіональних) громадських організацій української еміграції
в Румунії існувало декілька студентських організацій, до
складу яких входили і румунські піддані – уродженці Північної
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Буковини і Бессарабії, і українські емігранти (декілька осіб).
За сприяння НДМ УНР і ГДК вони брали участь у культурно-
освітніх акціях української еміграції, незважаючи на те, що
румунська влада намагалася не допустити співпраці цих двох
гілок українців у цій країні.
___________________________
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