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№ 6. Дві фотографії (6а, 6б) «Акту» Комісії Генеральної Старшини 
Української Громади у Вецлярі по збиранню і провірці дійсності підписів 
під мандатом.

№ 7. Шість фотографій (7ае) мандату Генеральної Ради громади 
«Самостійна Україна» в Раштаті.

№ 8. Чотири фотографії (8аг) мандату «Української Громади» в та
борі Вецляр.

№ 9. фотографію підписного листа фрайштадської петиції. 
Для того, щоби Хв.Ц.Рада мала представленє про дійсний вигляд 

гро мадського життя в українських таборах залучаю:
№ 10. Фотографічний знимок подачі голосу на виборах до «Народної 

Ради» в таборі Вецляр.
№ 11. Фотографічний знимок засідання «Народної Ради» тогож 

табору.
Зверх того:
№ 12. Копію мого листа до Міністра чужоземних справ з залученням 

при нім фотографіями (12аг) мого поселенчеського пашпорту.
№ 13. Привітну резолюцію віча Раштатських полонених з приводу 

розпочатого збирання жертв на національний укр. фонд, з яких переслав 
я Хв.Ц.Раді 20го липня с.р. 1280 карбованців. 

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 119–126. Оригінал, рукопис.

УДК [94:930.253](477)“1914/1918”

Молдован Яна
УчАсТь АнДрІЯ жУКА 

в УКрАїнсьКоМУ нАцІонАльно-вИзвольноМУ рУсІ 
ПІД чАс ПерШої свІТової вІйнИ

У статті відтворено організаційну діяльність Андрія жука у таборах по
ло нених українців у Німеччині та АвстроУгорщині під час Першої світової 
вій ни, визначено її специфіку та найголовніші здобутки в справі патріотичного 
виховання таборян, що уможливило розпочати у 1918 р. формування з їх числа 
українських частин та з’єднань. 

Ключові слова: Андрій жук, Союз Визволення України, полонені українці, 
табір Фрайштадт, АвстроУгорщина.

В статье воспроизведено организационную деятельность Андрея жука 
в ла герях военнопленных украинцев в Германии и АвстроВенгрии во время 
пер вой мировой войны, определено её специфику та главнейшие достижения 
в де ле патриотического воспитания пленных, что создало возможность начать 
фор мирование с их числа украинских частей и соединений. 

Ключевые слова: Андрей жук, Союз Освобождения Украины, военноплен
ные украинцы, лагерь Фрайштадт, АвстроВенгрия.

In the article it is Andry Zhuk of the Ukrainian prisoner of war and internees stay 
in camps of several European countries during World War I are investigated on the 
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basis of a wide range of archival sources. The character and the primary directions of 
the organizational, cultural and educational and national patriotic work among them 
is analyzed. It also defines the main stages and peculiarities of the Ukrainian units 
formation out of the number of the prisoners.

Key words: Andry Zhuk, the Ukrainian prisoners of war, The Liberation of 
Ukraine Union, the Ukrainian prisoners of war, AustriaHungary.

Андрій Ількович (Ілліч) жук (1880–1968) – відомий український гро
мад ськополітичний діяч, дипломат, публіцист, журналіст, кооператор, 
на решті людина, яка впродовж усього свого довгого життя жваво лис
тувалася з багатьма чільними діячами Української революції, а пізніше – 
політичної еміграції, досі є малодослідженою постаттю в українській 
іс торіографії. Між тим його життя та діяльність заслуговує на ретельне 
вивчення, зокрема, й з огляду на те, що у листопаді 1912 р. йому вдалося 
заснувати Український інформаційний комітет (УІК), який визначив 
своїм найголовнішим завданням пропаганду справи визволення України 
на європейському просторі, а також привернення уваги до цієї проблеми 
уря дів і офіційних чинників АвстроУгорщини та інших держав1. Він, 
бу дучи секретарем УІК, особисто розробив основні засади діяльності 
за гальнонаціональної безпартійної організації, яка мала згуртувати 
у своєму складу наддніпрянських українців в еміграції в умовах на
ближення австроросійського збройного конфлікту. 

А. жук робив ставку на АвстроУгорщину та її союзників, відтак 
про ектована організація мала надавати їм практичну допомогу у двобої 
з Ро сією. Майбутня Україна, на його думку, мала отримати самостійний 
по літичний статус або ж «надалі ідучу автономію окупованих укра їн
ських земель у Росії та прилучення до них українських частин Галичини, 
Бу ковини й Угорщини», що утворили б Українське королівство «під 
зверхництвом династії Габсбургів»2. Як зазначила дослідниця Т. Ос таш
ко, підготовлений ним документ, значною мірою у цьому збігався з від
повідними положеннями «Меморіалу» В. Липиниського. Разом з тим 
про ект А. жука визначав засади майбутньої співпраці між австрійськими 
урядовими чинниками й  українськими політичними організаціями для 
здійснення поставленої комітетом мети. Саме на основі УІК мала вирости 
відповідна політична структура й розвинутися самостійницька акція3. 

Завдяки організаційнополітичній діяльності А. жука значною 
мірою було підготтовлено ґрунт для створення 4 серпня 1914 р. у Львовi 
Союзу Визволення України (СВУ). Він увійшов до керiвного органу 
новоствореної органiзацiї – президії СВУ. його підпис (серед інших 
членів проводу СВУ) стоїть під відозвою «До громадської думки европи» 
від 25 серпня 1914 р., в якiй стверджувалося, що єдиним захистом для 
Європи від агресії Росії може бути самостійна українська держава, 
що її створення необхідно для встановлення політичної рівноваги 
для подальшого мирного розвитку Європи4. У ще одній відозві СВУ, 
опублікованій вже у Відні після окупації Львова російськими військами, 
зазначалося, що «формою правління самостійної української держави має 
бути конституційна монархія з демократичним внутрішнім політичним 
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устроєм, однопалатною системою законодавства, громадськими, мовним 
й релігійними свободами для всіх національностей і віросповідань, 
з самостійною українською церквою»5.

Особливо плідною була діяльність А. жука середі полонених ук ра
їнців зі складу російської армії у таборі Фрайштадт. Спільно з членами 
«По літичного гуртка» (утвореного із таборян) він проводив серед них 
національноосвідомлюючу роботу «в українськім, патріотичнім, 
протиросійськім дусі». Як зазначалося у підписаному А. жуком «Звiтi 
з діяльности Союза визволення України серед полонених росiйської армiї 
української народности» вiд 4 листопада 1915 р., основними формами 
цiєї роботи були «доступнi популярнi читання», навчання грамотi, 
забезпечення книжками бiблiотеки, плекання народної музики, спiву 
i мистецтва; курси нiмецької i української мов, лiтератури та iсторiї, 
соцiальних наук, кооперацiї, господарства i рільництва. А її мета – 
«пробудження нацiональної свiдомостi серед полонених, поглиблення 
культурного рiвня, поширеннє серед них iдеї полiтичної самостiйности 
української нацiї, горожанське (громадянське – авт.) вихованнє на основах 
полiтичної активности та самодiяльности»6.

Після заснування в таборі у 1916 р. низки культурнопросвітницьких 
товариств – національна та освітня робота серед полонених набула сис
темності та планомірності, чим табірний актив мав завдячувати, зок
рема, й А. жуку. Особливо активно діяло товариство «Просвіта» та 
за снований при ньому «Інститут Народнього Віча», на запрошення 
яко го він неодноразово виступав з рефератами на різні політичні теми 
з оглядами міжнародних та військових подій, а також брав участь 
у публічних дискусіях на нацiональноiсторичнi та соцiальноекономiчнi 
теми7. А. жук приділяв пильну увагу налагодженню контактів і з по
лоненими офіцерамиукраїнцями, які утримувалися в таборі Терезін. 
Через прапорщика К. Курила він почав розповсбджувати серед офіцерів 
українську лiтературу та «Вiстник СВУ» і в такий спосіб безпосередньо 
спричинився до заснування в цьому таборі «Кружка членов Малорусской 
библиотеки», що став ефективним чинником національного виховання 
таборян8.

Лютнева революція1917 р. в Російській імперії, за словами А. жу
ка, пе ретворила СВУ з «політичної репрезентації» українців з Над дні
прян ської України за кордоном у «просвітню організацію для полонених 
i виселенців та добровільним заступництвом інтересів сих жертв війни 
й окупованих країв перед центральними державами»9. Проте це не 
означало, що його провідні члени мали  відмовитися від політичної 
діяльності самостійницького змісту. Саме під цим кутом зору слід роз
ці нювати входження А. жука до складу бойової (центральної) управи 
Ук раїнських січових стрільців 25 липня 1917 р.10, де він залишався до 
кін ця Першої світової війни. 

Після проголошення самостійності УНР та її визнання урядами Ні
меч чини та АвстроУгорщини А. жук взяв діяльну участь у залученні 
пат ріотично налаштованих таборян до лав майбутніх збройних сил 
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незалежної України. З цією метою він часто відвідував табори полонених 
українців та вів в їхньому середовищі активну роз’яснювальну роботу. 
Він доклав багато зусиль для  формування з полонених вояківукраїнців 
1ої Стрілецькокозацької (Сірожупанної) дивізії, ставши членом та
бірної «бойової управи». За його діяльної співучасті на початку березня 
1918 р. у Фрайштадті було сформовано Січовий курінь ім. Гетьмана І. Ви
говського. А. жук був присутній на прощальному загальнотабірному вічі 
та виступив з промовою перед січовиками11. 

Отже, досвід політичної та громадської діяльності А. жука, його 
значна публіцистична спадщина вимагають пильнішої цваги до цього 
нащадка давнього козацького роду з Полтавщини, який пройшов дов
гий та непростий шлях професійного революціонера, був активним 
дія чем українських національновизвольних змагань, а у міжвоєнний 
час тривалий час продовжував жваву громадськополітичну роботу 
в емі грації. Він активно співпрацював у кількох українських соціалде
мократичних періодичних виданнях, а з початком Першої світової вій
ни приєднався до Союзу Визволення України – організації, яка спри
чи нилася до національного пробудження десятків тисяч полонених 
ук раїнців у таборах Німеччини та АвстроУгорщини. Як член президії 
СВУ А. жук докладав усі зусилля для активізації культурноосвітньої 
та національнопатріотичної роботи серед полонених, що уможливило 
розпочати у таборах формування українських військових з’єднань.

Текст звіту про діяльність СВУ публікуємо нижче зі збереженням 
особливостей мови оригіналу.
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№ 1
ЗВІТ З ДІЯЛьНОСТи СОЮЗА ВиЗВОЛеННЯ УКРАЇНи 

СеРеД ПОЛОНеНиХ РОСІйСьКОЇ АРМІЇ 
УКРАЇНСьКОЇ НАРОДНОСТи

4 листопада 1915 р., Відень
Підготовна стадія роботи полягала на звиджуваню [обстеженні – 

авт.] відпоручниками [представниками – авт.] Союза таборів полонених 
для знакомства з полоненими та списування полонених української 
народности в ціли виділення їх в окремий український табор. Ся робота 
розпочалась в падолисті 1914 р. із перервами тяглася до лютого 1915 р. 
Занято було коло сего 8 осіб, звиджено 6 таборів, деякі по кілька разів, 
переписано кількадесят тисяч жовнірів, заведено обширні зв’язки, по
ширено багато видань Союза і іншої літератури. При сім зібрано цікавий 
матеріял про відношення жовнірів до союзних держав і до війни.

На український табор визначено Фрайштадт. В падолисті 1914 р. 
було в Фрайштадті дуже мало полонених, при тім на половину москалів, 
та кількасот жидів, котрі з самого початку незвичайно утруднювали 
роботу, тероризуючи українців. Пізніше стали прибувати до Фрайштадту 
партії полонених з иньших таборів. В зимі призбиралось в Фрайштадті 
около 12 тисяч жовнірів, над весну прибуло ще кілька тисяч, між иньшим 
з Кніттельфельду, так, що всіх полонених було перед літніми роботами 
около 18 тисяч. Табор у Фрайштадті вирахований на 32 тисячі, отже не 
був цілий заповнений.

Початки роботи в Фрайштадті*. В середині падолиста 1914 року 
послано до Фрайштадту М. Гаврилка, аби близше познакомився з по ло
неними і личною аґітацією приготовив ґрунт для пізнішої систематичної 
ро боти. Гаврилкови удалося мимо перепон зі сторони москалів і жидів 
зєд нати для роботи гурт інтеліґентних полонених, що став завязком 
пізнішої просьвітної орґанізації серед самих полонених. В середині грудня 
виїхав до Фрайштадту професор Сімович, якому поручено орґанізацію 
просьвітної сторони роботи, відтак за порядком прибували иньші сили 
учительські, яких перебувало в таборі 12 осіб; тепер є 9 учительських 
сил, не рахуючи інтеліґентних полонених, помічних в роботі.

Характер роботи. Робота ведеться в українськім патріотичнім, про
тиросійськім дусі. Основою і формою роботи є загально доступні по
пулярні читання, научання грамоти, випозичуваннє з бібліотеки книжок, 
пле каннє національного співу, музики і штуки, курси німецької мови, кур
си української мови, літератури й історії, курси соціяльних наук і ріжні 
спе ціяльні курси, як кооперація і господарство, рілля [землеробство – 
авт.] у всіх його галузях і пр.

* Тут і далі підкреслено в тексті документа.
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Ціль роботи. Пробудженнє національної сьвідомости серед поло не
них, поглубленнє культурного рівня, поширеннє серед них ідеї політичної 
са мостійности української нації, горожанське вихованнє на основах по
літичної активности та самодіяльности.

Орґанізація роботи. Поклавши в основу принцип самодіяльности 
роботу уладжено в сей спосіб, що ведеться вона спеціально до того по
кликаною орґанізацією з самих полонених під назвою «Просьвітній Від
діл Союза Визволення України», а члени учительського тіла належать до 
то го «Просьвітного Відділу» в характері інструкторів і дорадників. Через 
«Прось вітній Відділ» переходять всі справи дотикаючі педагогічної і ад
міністраційної сторони ведення роботи. Виконавцем ухвал відділу і од
вічальною особою за роботу перед командою табору і Союзом Визволення 
Ук раїни є голова просьвітного відділу, яким раніш був професор Василь 
Сімович, а тепер Др. Роман Домбчевський.

Масові читання. Що дня вечером в спеціяльно пристасованім бараці 
відбувається читаннє книжок для загалу полонених або виголошуються 
популярні лекції. На сих читаннях порушуються такі теми: українська 
історія, положеннє українців в Австрії і Росії, політичні урядження мо
дерних держав, соціяльне питаннє, внутрішні відносини в Росії, ґео ґрафія, 
загальна історія, природознавство, техніка, найновійші вина ходи, опи си 
подорожей і т. д. Кромі того періодично робляться огляди воєнного і по
літичного положення. Часто читається вибрані поезії й оповідання з ук
раїнської літератури. Число слухачів буває на читаннях від 300 до 3000, 
за лежно від теми і від обставин в нутрі табору. Як помічним средством 
по слугується при читаннях ілюстраціями при помочи скіоптікону [діа
проектору – авт.], а світляні образи виготовляєся у власній робітні, де 
від буваються також курси фотографії.

Бібліотеки: В таборі є три бібліотеки, дві для полонених, в двох 
від ділених для себе частях табору, які обнимають по кілька тисяч то
мів кожда, третя, для учительського тіла, обнимає около тисячу то мів. 
Біб ліотеки для полонених з малими перервами функціонували пра виль
но через цілий рік, а денно випозичається від ста до чотирохсот то мів. 
Наприклад в місяці липні випозичено поверх шість тисяч томів. Біб
ліотеки складаються майже виключно з українських книжок. При біб
ліотеці переплетня, книжки оправляють самі полонені, ведеться курс пе
реплетництва. Ведуться бібліотеки самими полоненими.

Періодична часопись: Дуже важним средством в масовій робо
ті є часопись. Служить вона доповненням загальних читань і лєк цій. 
Ре дакційний комітет часописи складається з полонених під ке ров
ниц твом кількох осіб з учительського тіла. Пишуть до часописі та кож 
переважно полонені. Друкується часопись самими полоненими у власній 
зорґанізованій Союзом на місці в таборі друкарні. Часопись ве деться 
в патріотичнім українськім дусі, з спеціальним увзглядненням по лі
тичної і  культурної історії українського народа і внутрішніх відносин 
в Росії. Шириться часопись лише в таборі, доси вийшло 22 числа, наклад 
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1600 примірників, обєм шістьвісім сторін малого газетового формату. 
В друкарні ведеться курс зецерства [коректури – авт.].

Курси для неграмотних. Серед полонених є досить богато не гра мот
них. Для їх орґанізовано спеціяльні курси, при помочи інтеліґентних по
лонених. Курси відбуваються з перервами що денно, учасників в курсовом 
окресі буває від 70–100.

Курси німецької мови. Конечність порозуміння з німецькою службою 
таборовою викликує у полонених бажаннє засвоїти німецьку мову 
і приєднує на курси німецької мови незвичайно велике число учасників. 
Сі курси без перерви, при зміннім числі учасників, відбуваються в обох 
половинах табору. Середня фреквенція [відвідування – авт.] до 100 
осіб. Просьвітній відділ і учителі німецької мови все зустрічали велике 
признаннє для своєї роботи в сій области зі сторони офіцерів табору 
і ріжних військових достойників, які відвідували табор.

Курси української мови і історії літератури ведуться для інте лі ґент
нійших полонених. Відбуваються вони три рази в тижні, фреквенція 
середня 100 осіб. Курси мають на цілі приготованнє інтеліґентнійших 
людей для сповнювання учительських обовязків в українських школах.

Курси соціяльних наук обнимають історію культури, соціольогію, 
політичну економію, державне право, національне питаннє, історію Ук
раїни. Призначені вони рівнож для інтеліґентніших полонених. Від бу
ваються одночасно два курси, заняття ведуться щоденно, фреквенція 100 
до 200 осіб.

Курс кооперації ведеться два рази тижнево, в обох половинах та
бору, учасників 100 і 160. З огляду на значне поширення на Україні 
ко оперативного руху, в якім активну участь бере пересічне селянство 
в за рядах ріжних стоваришень, курси сі тішаться спеціальною увагою 
по лонених, а ціль їх познайомити полонених з розвоєм і станом ко опе
ративного руху в ріжних країнах европи, а спеціально в Австрії і Ні меч
чині. Практичним результатом сих курсів є заходи коло зор ґа нізовання 
кон сумційної Спілки в таборі полонених.

Господарські курси ведуться полоненим агрономом при помочи инь
ших полонених з спеціяльними знаннями і обнимають теоретично всі 
га лузи господарства, а практично садівництво і лісництво. Фреквенція 
досить значна.

Курс математики (альґебра і ґеометрія) ведеться для обмеженого 
числа полонених з загальним відповідним приготованнєм, учасників 
тридцять.

Плеканнє співу і музики. Атракційною точкою в веденню масової 
роботи в національній пропаґанді є продукції українських патріотичних 
пісень хором полонених, зложеним з 170 люда, і оркестр дутої і смичкової, 
зложених також з полонених в числі 38 люда. Правильно два рази в тижні 
відбуваються в таборі концерти оркестри, хор репродукує пісні в зимі 
в викладовій салі, а в літі на воздусі серед табору і що неділі співає 
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в церкві та при похоронах полонених. Проби хору і оркестри відбуваються 
що дня. Крім оркестральних інструментів є в таборі пяніно, гармоніюм 
і ґрамофон. Хор тішиться незвичайною любовю полонених, а керовник 
його о.Турула на кождім кроці відбирає похвали і признання. В честь 
національного українського поета Шевченка давали хор і оркестра 
концерти, був уряджений концерт також в день уродин цісаря Франца 
йосифа І і в день інспекції табору ґенералом ПфіцнеромВельс. Ведеться 
курс диригентів хорів.

Театр: Під проводом випробуваного артиста з поміж полонених 
зорґанізовано артистичний кружок, який приготовив до вистави кілька 
українських драм і комедій, але брак пристосованої до вистав салі не дав 
ще змоги зарепродукувати українську драматичну штуку на сцені.

Курс рисовання обнимає портретованнє, орнаментику. Під проводом 
укваліфікованого артиста виготовлено образи до церкви та украшено 
викладову салю портретами і малюнками з української історії.

Інформаційне бюро під проводом голови просьвітнього відділу Др. 
Домбчевського урядує два рази тижнево і подає полоненим інформації 
в їх особистих справах та улекшує зносини з адміністрацією табору.

Склад учительського тіла: Крім кільканадцяти полонених, беручих 
участь в роботі, в учительське тіло складається з слідуючих осіб.

1) Др. Василь Сімович, професор учительського семинара, веде кур
си для неграмотних, бере участь у популярних читаннях і лєкціях, ве де 
курси української граматики і історії України і історії літератури, а також 
має виклади на курсі соціяльних наук. Раніш був головою просьвітньо го 
відділу.

2) Др. Роман Домбчевський, кандидат адвокатури, теперішній голова 
просьвітнього відділу, веде адміністрацію цілої роботи, бере участь в за
гальнодоступних викладах і викладає на курсі соціяльних наук з економії 
і політики.

3) Євген Турула, учитель співу і музики, крім того бере участь в за
гальнодоступних викладах.

4) о. Омельян Гнідий, православний священик, сповняє душ пас
тирські обов’язки серед полонених. Кромі того бере участь в за галь
нодоступних викладах і читаннях.

5) Др. Осип Охримович, кандидат адвокатури, має виклади на курсі 
соціяльних наук з історії України, політики і економії.

6) Др. Володимир Левицький: викладає на курсі соціяльних наук 
з области політики і веде курси кооперації.

7) Яків Остапчук, бувший посол до парляменту, бере участь в по
пулярних лєкціях і читаннях.

8) Микола Голубець, веде курси рисовання, бере участь в популярних 
лєкціях і читаннях.

9) Др. Микола Чайковський, професор ґімназіяльний, читає лєк
ції з природознавства і ґеоґрафії, під його проводом ведеться дия по зи
тивня.
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Працювали в Фрайштадті ще такі панове: професор Василь Па чов
ський і професор Осип Безпалко – є тепер при тій же праці в таборах 
в Німеччині, і М. Гаврилко є тепер в Січових Стрільцях.

Закінчуючи отсе коротке справодзаннє треба згадати, що при кінці 
вересня приїздив до Фрайштадту на інспекцію ґенералмайор Pfіtaner aus 
Wels і не мав слів подиву і похвали для веденої серед полонених роботи 
культурнонаціональної роботи та єї результатів. Мусимо з своєї сторони 
піднести, що команда табору в особі її начальника Оберста Льонґардта 
все йшла на руку Союзови і його «Просьвітному відділові» у Фрайштадті 
так само Союз зустрічав належне зрозуміння для роботи і незвичайно 
охоче полагоджуваннє справ у дотичних референтів в Міністерстві вій ни 
і Ґенеральнім штабі, а саме в десятім відділі Міністерства війни у Гапт
мана Zeіdnera, а в Ґенеральнім штабі у Гаптмана Сільватічі.

За Президію СВУ
А. жук
                        [підпис]
М. Меленевський
                         [підпис]
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