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письменником, і в період своєї бурхливої політичної діяльності зробив 
багато для розвитку суспільно-політичного життя українських емі-
грантів у Канаді.
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ПОЛІтИЧНА ДІЯЛЬНІСтЬ АНДРІЯ ЖУКА 
ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СвІтОвОЇ вІйНИ

Перш ніж взяти участь у заснуванні та діяльності “Союзу визволен-
ня України” (СВУ) – безпартійної організації українців-емігрантів з 
Наддніпрянщини, що постала у Львові з початком Першої світової ві-
йни – Андрій Ількович (Ілліч) Жук пройшов довгий та непростий шлях 
професійного революціонера1. Його багатогранне життя та діяльність 
ще не стали предметом наукових досліджень, хоча в різний час було 
опубліковано кілька статей науково-довідкового, біографічного, спеці-
ального або публіцистичного змісту2. Сьогодні досить активно дослі-
джується його участь у кооперативному русі в Галичині, а також журна-
лістська діяльність3. Згадки про А. Жука містяться й у синтетичних 
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працях з історії української соціал-демократії4. Найпов ніше деякі ас-
пекти його політичної біографії були проаналізовані у низці статей, умі-
щених у тематичному випуску альманаху “Молода нація”5. Але політич-
ний та науковий доробок А. Жука, його обширна публіцистична 
спадщина вимагають пильніше придивитися до нащадка давнього ко-
зацького роду з Полтавщини, який пройшов довгий та непростий шлях 
професійного революціонера, був активним діячем українських 
національно-визвольних змагань, а у міжвоєнний час довший час про-
довжував жваву громадсько-політичну роботу в еміграції6. 

На початку серпня 1914 р. Андрій Жук як член-фундатор СВУ 
взяв участь у виробленні програми діяльності новоствореної організа-
ції, а після відсторонення від керівництва Союзом Д. Донцова7 і М. 
Залізняка8, увійшов до складу його керівного органу – президії, отри-
мавши можливість впливати на прийняття всіх рішень, що торкалися 
діяльності СВУ (до неї також входили В. Дорошенко, О. Скоропис-
Йолтуховський та М. Меленевський)9. Підпис А. Жука (в числі інших 
членів проводу СВУ) стояв під більшістю важливих документів СВУ, у 
т. ч. під відозвою “До громадської думки Европи” від 25 серпня 1914 р., 
в якій стверджувалося, що єдиним захистом для Європи перед агресі-
єю Росії може бути самостійна українська держава, і що її створення 
необхідно для встановлення політичної рівноваги для подальшого 
мирного розвитку Європи10. Жук взяв діяльну участь в обґрунтуванні 
цієї тези на шпальтах видання Союзу – “Вістника СВУ”, умістивши на 
його сторінках значну кількість своїх статей.

Особливо плідною була діяльність Жука у середовищі полонених 
українців зі складу російської армії у таборі Фрайштадт11. Спільно з 
членами “Політичного гуртка” (був утворений з числа таборян) А. Жук 
проводив серед полонених національно-освідомлюючу роботу “в укра-
їнськім, патріотичнім, протиросійськім дусі”. Як зазначалося у підписа-
ному А. Жуком “Звіті з діяльності Союза визволення України серед 
полонених російської армії української народности” від 4 листопада 
1915 р., основними формами цієї роботи були “доступні популярні чи-
тання”, навчання грамоті, випозичання з бібліотеки книжок, плекання 
народної музики, співу і мистецтва; курси німецької і української мов, 
літератури та історії, соціальних наук, кооперації, господарства і ріль-
ництва; а її метою – “пробудження національної свідомості серед по-
лонених, поглиблення культурного рівня, поширеннє серед них ідеї 
політичної самостійности української нації, горожанське (громадян-
ське – авт.) вихованнє на основах політичної активности та самодіяль-
ности”12.

Після заснування в таборі у 1916 р. низки культурно-просвітницьких 
товариств – національна та освітня робота серед полонених набула 
системності та планомірності, чим табірний актив мав завдячувати зо-
крема і А. Жуку. Особливо активно працювало товариство “Просвіта” 
та заснований при ньому “Інститут Народнього Віча”, на запрошення 
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якого Жук неодноразово виступав з рефератами на різні політичні 
теми та оглядами міжнародних та військових подій, а також брав участь 
у публічних дискусіях на національно-історичні та соціально-
економічні теми13. А. Жук приділяв чільну увагу налагодженню кон-
тактів і з полоненими офіцерами-українцями, які утримувалися в табо-
рі Терезін. Через прапорщика К. Курила А. Жук почав поширювати 
серед офіцерів українську літературу та “Вістник СВУ” та опосередко-
вано причинився до заснування в цьому таборі “Кружка членов 
Малорусской библиотеки”, що став ефективним чинником національ-
ного освідомлення таборян14. 

Лютнева революція, за словами А. Жука, перетворила СВУ з “по-
літичної репрезентації” українців з Наддніпрянської України за кордо-
ном у “просвітню організацію для полонених і виселенців та добро-
вільним заступництвом інтересів сих жертв війни й окупованих країв 
перед центральними державами”15. Проте це не означало, що його про-
відні члени мали відмовитися від політичної діяльності самостійниць-
кого змісту. Саме під цим кутом зору слід розцінювати входження 
Жука до складу Бойової (Центральної) управи Українських Січових 
Стрільців 25 липня 1917 р.16, в якій він залишався до кінця Першої 
світової війни. 

Після проголошення самостійності УНР та її визнання урядами 
Німеччини та Австро-Угорщини, А. Жук взяв діяльну участь у залу-
ченні патріотично налаштованих таборян до лав майбутніх збройних 
сил незалежної України. З цією метою він часто відвідував табори по-
лонених українців та вів в їх середовищі активну роз’яснювальну робо-
ту. Так, зокрема, 20-23 лютого 1918 р. він побував в українському табо-
рі Зальцведель (Німеччина), де взяв участь у табірному вічі. На ньому 
А. Жук в своїй промові відзначив, що “полонені Українці, які увесь час 
полону працювали над собою, щоб повернутися додому свідомими 
громадянами й вірними синами України, представляють такий еле-
мент, на який наша національна власть може покластися як на більш-
менш вихований в громадськім організаційнім життю, який може при-
нести з собою спокій і порядок на Україну”17. 

Після повернення до Австрії А. Жук взяв діяльну учать у процесі 
формування з числа полонених вояків-українців 1-ої Стрілецько-
козацької (Сірожупанної) дивізії, ставши членом табірної “Бойової 
управи”. За його діяльної співучасті на початку березня 1918 р. у 
Фрайштадті було сформовано Січовий курінь ім. Гетьмана І.Вигов-
ського. Андрій Жук був присутній на прощальному загальнотабірному 
вічу та виступив з промовою перед січовиками18. У кінці березня 1918 
р. Жук виступає з ініціативою самоліквідації СВУ, для чого розробляє 
розрахований на тримісячний термін “Ліквідаційний плян СВУ”. За 
його пропозицією провід Союзу вирішив не припиняти до кінця черв-
ня 1918 р. видавничої і просвітньої діяльності Союзу, яка повинна 
була провадитися під особистим контролем ліквідаторів СВУ (А. 
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Жука, В. Дорошенка, О. Скорописа-Йолтуховського і В. Козловського) 
спільно з представниками табірних громад полонених19. 1 липня 1918 
р. “Союз визволення України” рішенням його членів було розв’язано у 
зв’язку зі здійсненням його “програмового домагання – державної са-
мостійності України”20.

Перебуваючи під час Першої світової війни на чужині, А. Жук не 
припиняв роботи, спрямованої на визволення України з-під царського 
деспотизму. Для цього він ініціював створення Союзу визволення 
України – організації, яка причинилася до національного освідомлен-
ня десятків тисяч полонених українців у таборах Німеччини та Австро-
Угорщини. А. Жук як член президії СВУ, докладав всіх зусиль для ак-
тивізації культурно-освітньої та національно-патріотичної роботи в 
середовищі полонених, що уможливило розпочати у таборах форму-
вання українських військових з’єднань, вояки яких пізніше взяли ді-
яльну участь у збройному захисті України від більшовицької навали.
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