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(§ 2. Табір полонених українців у Фрайштадті) 

Малець О. Культурно-просвітницька діяльність 

союзу визволення України у роки Першої світової 

війни // Воєнна історія України. Галичина та 

Закарпаття: науковий збірник. Матеріали 

Всеукраїнської наукової військово-історичної 

заочної конференції, 5-6 червня 2014 р., м. Ужгород. 

Ужгород: МОУ Національний військово-історичний 

музей України, 2014. С.161-163. 

С.41 

Беспосередньо процес українізації табору було 

розпочато у листопаді 1914 р., коли Союз отримав 

відповідний дозвіл від австрійської військової влади. 
[…] 6 лютого 1915 р. Президія СВУ затвердила його 

статут, в якому, зокрема, зазначалося, що 

"відділеннє України можна добитись тільки 

активним виступом з бронею (зі зброєю - авт.) в 

руках, і що ця справа потребує жертв, то не кожний 

спочуваючий годиться до роботи Відділа, а через це 

і члени Відділа СВУ діляться на дійсних, 

спочувальників і членів-добродіїв". 

 
ЦДАВО України, ф.4404, оп.1, спр.333, арк.1. 
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Дозвіл від австрійської військової влади на 

українізацію табору СВУ отримав у листопаді 

1914 р. Президія СВУ затвердила його статут, в 
якому, зокрема, зазначалося, що «відділеннє України 

можна добитися тільки активним виступом з бронею 

(зі зброєю – О. М.) в руках, і що ця справа потребує 

жертв, то не кожний спочуваючий годиться до 

роботи Відділа, а через це і члени Відділа СВУ 

діляться на дійсних, спочувальників і членів- 

добродіїв» [3, с. 217]. 

 
3. Романюк М., Крупський І. До історії встановлення 
української таборової преси (1915–1917) // Третій 
Міжнародний конгрес україністів. Історія. Ч 2. – Харків, 
1996. – 254 с. 
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Навесні 1915 р. для проведення освітньої роботи в 

таборі також прибули о.К.Даниленко, д-р 

О.Охримович, д-р М.Чайковський, о.О.Гнідий, д-р 

М.Левицький, Я.Остапчук та ін. […] Щотижнево всі 

члени "Відділу" збиралися на загальні збори, на яких 

намічалися перспективні плани роботи, 

обговорювалися нормативні документи, 

дебатувалися звіти. 

 
Natіonal Archіves of Canada. (The Andry Zhuk Collectіon), 
MG30, C167, Vol.15, Fіle 4, 14. 
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Навесні 1915 р. у табір прибув Я. Остапчук разом з 

о. К. Даниленком, д-ром О. Охримовичем для 

проведення просвітницької роботи. Щотижнево 

члени відділу збиралися на загальні збори, на яких 

налічувалися перспективні плани роботи, 

обговорювалися нормативні документи, 

дебатувалися звіти [5, с. 88-89]. 

 
5. Сімович В. Початки національно-просвітньої праці 
серед полонених українців у таборі Фрайштадт // Союз 
визволення України 1914–1918 рр. у Відні. – Нью-Йорк, 
1979. – С. 83–94. 
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Зокрема, 7 листопада 1915 р. на чергових зборах 

СПГ обговорювалася проблема "Як має виглядати та 

демократична держава, за яку ми повинні боротися". 

У своїй доповіді полонений Почепайло відзначив, 

що "для того, щоб була демократична держава, треба 

викинути перше усього царя й всіх його міністрів. 

Треба добиватись всіх політичних прав [...] щоб 
державою володів народ". У дискусії взяли участь 

члени Просвітнього відділу СВУ Я.Остапчук та 

О.Охримович. Перший підкреслив, що українці 

"повинні добиватись автономії де б ми не були, чи в 

Росії, чи в Австрії"; О.Охримович зробив висновок: 

"коли ми хочемо, щоб ми жили власним життєм, то 

ми мусимо домагатись політичних й національних 

прав". 

 
ЦДАВО України, ф.4404, оп.1, спр.6, арк.22. 

С.162 

7 листопада 1915 р. на чергових зборах Літературно-

просвітнього гуртка обговорювалась проблема: «Як 

має виглядати та демократична держава, за яку ми 

повинні боротися». У своїй доповіді полонений 

Почепайло відзначив, що «для того, щоб була 

демократична держава, треба викинути перше усього 

царя й всіх його міністрів. Треба добиватися всіх 
політичних прав [6, с. 32], щоб державою володів 

народ». У дискусії взяв участь Я.Остапчук, який 

підкреслив, що українці «повинні добиватися 

автономії де б ми не були, чи в Росії, чи Австрії». [8, 

с. 11]. Також у дискусії взяв участь О. Охримович, 

який зробив висновок: коли ми хочемо, щоб ми 

жили власним життям, то ми мусимо домагатись 

політичних і національних прав» [9, с. 22]. 

 
6. Малик Я., Вол Б.,Чуприна В. Історія Української 
державності. – Львів, 1995. – 246 с. 
8. Корольов Б.І., Михальський І.С. Союз визволення 

http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2647/1/H_Melnyk_L_Hubytskyy_2_WIUGIZ_IS_IPSP-161-163.pdf


України (1914–1918) // До історії та діяльності. – 
Луганськ, 1996. – 43 с. 

9. Дубрівський П. Культурно-просвітня робота в таборі 
Фрайштадт // Союз визволення України у Відні (1919–18). 
– Нью-Йорк, 1979. С. 99–155. 

С.48 

У таборі було засновано три бібліотеки: дві для 

полонених (по кілька тисяч томів кожна) і одна для 

співробітників Просвітнього відділу СВУ і табірного 

активу (близько 1000 книжок)[…]. 

С.162 

Для цього у таборі було засновано три бібліотеки: 

дві для полонених (по кілька тисяч томів кожна) і 

одна для співробітників Просвітнього відділу СВУ і 

табірного активу (близько 1000 книжок). 

С.50 

1 серпня 1916 р. було ухвалено статут товариства 
"Просвіта" ім.М.Драгоманова, метою якого було 

"згуртувати в собі й вести всю просвітню роботу в 

таборі, а то: а)задля національного освідомлення і 

загальної освіти полонених табору, б)задля 

виховання майбутніх діячів і учителів для дальшої 

роботи на російській Україні". Для цього товариство 

влаштовувало систематичні курси, загальні читання 

та виклади з усіх галузей знань, з акцентуванням на 

проблемах українознавства. При товаристві 

"Просвіта" було засновано "Інститут Народнього 

Віча", слухачі якого готували доповіді, виклади й 
публічні дискусії на національно-історичні, 

соціально-економічні та суспільно-політичні теми, 

огляди міжнародно-політичних й військових подій. 

Референтами інституту були члени і співробітники 

СВУ: О.Охримович, Р.Домбчевський, Я.Остапчук, 

О.Скоропис-Йолтуховський, А.Жук, М.Чайковський, 

П.Карманський, В.Левицький, В.Пачовський, а з 

полонених – І.Мороз, Ю.Мочульський та І.Лазько. 

 
ЦДАВО України, ф.4404, оп.1, спр.224, арк.1. 
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Важливим етапом на шляху активізації культорно-
просвітньої роботи у Фрайштадті стало ухвалення 1 

серпня 1916 р. статуту товариства «Просвіта» ім. 

М.Драгоманова, метою якого було «згуртувати в 

собі й вести всю агітаційну роботу в таборі: а) задля 

національного освідомлення і загальної освіти 

полонених табору, б) задля виховання майбутніх 

діячів і учителів для дальшої роботи на російській 

Україні» [10, с.22]. З цією метою товариство 

влаштовувало систематичні курси, загальні читання 

української літератури та виклади з усіх галузей 

знань, з акцентування на проблемах українознавства. 
При товаристві «Просвіта» було засновано «Інститут 

Народного Віча», слухачі якого готували доповіді, 

виклади й публічні дискусії на національно-

історичні, літературні, соціальні-економічні та 

суспільно-політичні теми, огляди міжнародних 

подій. Активними референтами цього Інституту 

були: Я. Остапчук, О. Охримович, Р. Домічевський, 

О.Скоропис-Йолтуховський, А. Жук, 

М.Чайковський, П. Карманський, В. Левицький, 

В.Пачовський, а з полонених – І. Мороз, 

Ю.Мочульський та І. Лазько [10, с. 33]. 

 
10. Головченко В. Від «Самостійної України» до «Союзу 
визволення України: Нариси з історії української соціал-
демократії початку ХХ. – Харків, 1996 – 221 с. 
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Заходами товариства  "Просвіта"  у  другій половині 

1916 - 1917 рр. було організоване читання 63 курсів 

(загалом 5753 лекцій), на яких були присутніми 7864 

слухача. Наведені числа дозволяють зробити 
висновок, що особливу увагу освітні інституції 

табору приділяли насамперед українознавчим 

предметам (історія України, українська мова та 

історія української літератури)[…] Таким чином, з 

одного боку, просвітні організації цілеспрямовано 

готували полонених до майбутнього цивільного 

життя на Батьківщині, а з іншого – виховували з них 

свідомих й відданих громадян вільної України. 

 
Дубрівний П. Союз визволення України в 1914-1918 рр. // 
Наукові записки Українського технічно-господарського 
інституту. Мюнхен, 1968. Т.ХV (XVІІ). С.81. 
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Зусиллями вищезгаданих просвітян табору у другій 

половині 1916–1917 рр. було організоване читання 

63 курсів (загалом 5753 лекцій), на яких були 

присутні 7864 слухачі [11, с. 101]. Наведені цифри 
підтверджують ту думку, що особливу увагу освітні 

інституції табору приділяли передусім 

українознавчим предметам (історія України, 

українська мова та історія української літератури). 

Таким чином, з одного боку, просвітні організації 

цілеспрямовано готували полонених до майбутнього 

цивільного життя на Батьківщині, а з іншого – 

виховували з них свідомих громадян вільної 

України. 

 
11. Дубрівський П. Культурно-просвітня робота в таборі 
Фрайштадт // Союз визволення України у Відні (1919–18). 
– Нью-Йорк, 1979. С. 99–155. 

С.52 

[…]визначено два основні тематичні напрямки 

публікацій часопису, а саме: "культурно-

національно-просвітній" і "суспільно-національно-

політичний". Публікації першого напрямку мали 

бути зорієнтовані на національне виховання 
полонених та підготовку "кадрів для розбудови 

національного руху при поверненні на 

Батьківщину". 

С.162 

Газета мала два основні тематичні напрямки 

публікацій часопису: «літературно-національно-

просвітній» і «суспільно-національно-політичний». 

Публікації першого напрямку були зорієнтовані на 

національне виховання полонених та підготовку 
«кадрів для розбудови національного руху при 

поверненні на Батьківщину» [12, с. 159-160]. 

 
12. Даниленко К. Драматичне т-во ім. Івана 



Котляревського // Союз визволення України у Відні (1914–
1918). – Нью-Йорк, 1979. С. 175–197. 

С.54 

Керівництво СВУ високо оцінювало значення 
періодичної преси у національно-виховній роботі 

українських осередків у Фрайштадті. Зокрема, у 

"Звіті з діяльності Союзу визволення України серед 

полонених української народності" від 4 листопада 

1915 р. було відзначено: "Дуже важним средством в 

масовій роботі є часопись. Служить вона 

доповненням загальних читань і лекцій. [...] 

Часопись ведеться в патріотичнім українським дусі з 

спеціальним увзглядненням політичної і культурної 

історії українського народу і внутрішніх відносин в 

Росії. 
 
Natіonal Archіves of Canada. (The Andry Zhuk Collectіon), 

MG30, C167, Vol.15, Fіle 14. 
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Лідери СВУ високо оцінювали значення періодичної 
преси у національно-виховній роботі українського 

осередку у Фрайштадті. Так, у «Звіті з діяльності 

Союзу визволення України серед полонених 

української народності» від 4 листопада 1915 р. було 

відзначено: «Дуже важливим средством в масовій 

роботі є часопись. Служить вона доповненням 

загальних читань і лекцій. Часопись ведеться в 

патріотичнім українськім дусі зі спеціальним 

увзглядненням політичної і культурної історії 

українського народу і внутрішніх відносин в Росії» 

[11, с. 154]. 
 
11. Дубрівський П. Культурно-просвітня робота в таборі 

Фрайштадт // Союз визволення України у Відні (1919–18). 
– Нью-Йорк, 1979. С. 99–155. 

С.59 

Як повідомляв "Вістник СВУ" - "...думка заснувати в 

таборі театр [...] де-б полонені змогли розважитися в 

тяжкі години невільницького життя, а головно, який 
став би розсадником просвіти й національної 

свідомості між полоненими" виникла ще на початку 

1915 р., коли зусиллями українського активу табору 

було підготовано до вистави "Суєту" І.Тобілевича 

(Карпенка-Карого) і "Нахмарило" Б.Грінченка. 

Проте, внаслідок відсутності в трупі фахових 

артистів, відсутності відповідного помешкання, 

обладнання сцени й декорацій, ці спроби зазнали 

цілковитої невдачі. 

С.163 

Як повідомляв «Вістник СВУ» – «думка заснувати в 

таборі театр, де б полонені змогли розважатися в 

тяжкі години невільницького життя, а головно, який 
став би розсадником просвіти й національної 

свідомості між полоненими» виникла ще на початку 

1915 р., коли зусиллями українського активу табору 

було підготовлено до вистави «Суєту» І. Тобілевича 

(Карпенка-Карого) і «Нахмарило» Б. Грінченка. 

Однак, через відсутність у трупі фахових артистів, 

відповідного помешкання, обладнання сцени й  

декорацій – ці спроби зазнали цілковитої невдачі [7, 

с. 126]. 

 
7. Мороз В. Україна у двадцятому столітті. – Тернопіль, 
1997. – 221 с. 

С.60 

[…]і вже у грудні 1915 р. в одному з найбільших 

бараків табору, розрахованому на 1500 чол. було 

споруджено сцену[…] На Різдвяні свята у кінці 1915 

р. у Фрайштадті відбулася перша вистава театру на 

одну дію "Як ковбаса та чарка – минеться сварка" 
М.Старицького. 

С.163 

У грудні 1915 p. в одному з найбільших бараків 

табору, розрахованому на 1500 чоловік, було 

споруджено сцену. А на різдвяні свята на початку 

1915 р. у Фрайштадті відбулася перша вистава 

театру на одну дію «Як ковбаса та чарка – минеться 
сварка» М. Старицького [12, с. 175]. 

 
12. Даниленко К. Драматичне т-во ім. Івана 
Котляревського // Союз визволення України у Відні (1914–

1918). – Нью-Йорк, 1979. С. 175–197. 

С.67 

12 серпня 1916 р. рiшенням загальних зборiв (вiча) 

полонених у таборi було створено "Українську 
громаду" - установу, яка об'єднувала й координувала 

всю табiрну працю, а також здiйснювала нагляд за 

дiяльнiстю всiх табiрних органiзацiй та їх членiв. У 

другому параграфi її статуту вiдзначалося: 

"Українська громада має на меті сцентралiзувати 

всю таборову роботу, давати їй напрямнi та 

рiвночасно вести контролю над цiлою системою всiх 

таборових органiзацiй та їх членiв. Пiсля цього всi 

наявнi секцiї, в тому числi й "Суспiльно-Просвiтнiй 

Гурток", перетворюються в окремi самостiйнi, 

статутарнi товариства з окремими назвами i стають 
членами "Української громади", як також 

утворюються з її вiдома новi органiзацiї в таборi". 

 
ЦДАВО України, ф.4404, оп.1, спр.55, арк.1-2. 

С.163 

Відбулися загальні збори (віча) полонених 12 серпня 

1916 р. про створення «Української Громади» – 
установи, яка об’єднувала й координувала всю 

табірну працю, а також здійснювала нагляд за 

діяльністю всіх табірних організацій та їх членів. У її 

статуті підкреслювалося, що вона «має на меті 

зцентралізувати всю таборову роботу, давати їй 

напрямні та рівночасно вести контролю над цілою 

системою всіх таборових організацій та їх членів. 

Після цього всі наявні секції, в тому числі й 

«Літературно-Просвітній Гурток», перетворюються 

в окремі самостійні, статутні товариства з окремими 

назвами і стають членами «Української громади», як 
також утворюються з її відома нові організації в 

таборі» [14, с. 54]. 
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