ISSN 2518-1521 (Online), ISSN2226-2830 (Print)
ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2019, ВИП. 24
УДК 614.3:355.415.8(430=161.2)”1919/1920”
І.В. Срібняк, М.І. Срібняк
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВО-САНІТАРНОЇ МІСІЇ ДЛЯ СПРАВ
ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ У ТАБОРІ ЗАЛЬЦВЕДЕЛЬ,
НІМЕЧЧИНА (1919 – перша половина 1920 рр.)
У статті йдеться про діяльність Військово-санітарної місії для справ полонених
вояків-українців, завданням якої стала організації їх репатріації. Разом з тим Місія
зосередила свої зусилля й на встановленні зв’язків з українськими таборовими громадами
задля надання їм адресної допомоги від уряду УНР. Ще одним її завданням стало
відновлення національно-просвітницької роботи у середовищі полонених українців.
Протягом 1919 р. Місія справляла помітний організаційно-мобілізаційний вплив на
українську громаду в Зальцведелі, знаходячи можливості для надання матеріальної
допомоги як таборянам, так і культурно-освітнім інституціям у цьому таборі. Завдяки
виданню у таборовій друкарні газети «Шлях» Місія підтримувала постійний зв’язок як з
полоненими у Зальцведелі, де були засновані театр, школа для неписьменних та
малописьменних, бібліотека. Проте відсутність дієвих зрушень у справі організації
репатріації полонених вояків-українців додому створила сприятливий ґрунт для
розкладової роботи більшовицьких агітаторів у середовищі таборян. Попри це слід
відзначити, що діяльність Місії у таборі Зальцведель мала об’єктивно позитивні наслідки,
засвідчивши готовність уряду УНР прийти на допомогу полоненим українцям у Німеччині.
Ключові слова: табір; полонені вояки-українці; Військово-санітарна місія;
Зальцведель; Німеччина.
Після проголошення незалежності України та підписання нею мирної угоди з
державами Почвірного союзу, захист прав полонених українців та опікування їх
потребами на теренах Німеччини перебрали на себе Посольство та Військово-санітарна
місія Української Держави. Їх діяльність уможливила здійснити репатріацію значної
кількості полонених вояків-українців, а також у значній мірі поліпшити умови
перебування тих наших земляків, хто ще продовжував залишатися у таборах Німеччини. У
1919 р. після приходу до влади Директорії УНР процес репатріації мав свою специфіку, що
було пов’язано з окупацією більшої частини території України більшовицькою та
Добровольчою арміями. У цій ситуації члени Військово-санітарної місії, не відмовляючись
остаточно від спорадичної організації транспортів полонених додому, більшу увагу
приділяли організації культурно-просвітницької роботи в їх середовищі. З огляду на те, що
у Зальцведелі діяла кількісно найбільша українська таборова громада, до цього табору
заходами Місії передавався найбільший обсяг гуманітарної допомоги.
Перші спорадичні згадки про діяльність українських військово-санітарних місій на
теренах Німеччини – але лише в контексті відтворення окремих сторінок історії
українських червонохресних організацій – були наведені у низці статей В.Трембіцького[1;
2]. Наукова розробка проблеми репатріації полонених вояків-українців з теренів
Центральних держав активізувалась у першій половині 1990-х рр., коли зусиллями
дослідників історії української дипломатичної служби були спорадично висвітлені й деякі
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сторінки організації їх повернення додому[3; 4]. За кілька років до вивчення різних
аспектів цієї тематики долучилась ще група істориків, у працях яких була нагромаджена
додаткова інформація про особливості репатріаційного процесу полонених та
інтернованих українців з теренів кількох європейських держав[5; 6].
Якісні зміни у вивченні цієї проблематики відбулись з виходом у світ монографії
«Полонені та інтерновані вояки-українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920
рр.)», один розділ якої – «Діяльність українських дипломатичних та військово-санітарних
місій по репатріації полонених українців (1918-1920 рр.)» був безпосередньо присвячений
розкриттю цієї теми[7, С.159-203]. Безпосередньо дослідженню процесу репатріації
полонених вояків-українців з теренів Центральних держав стосувались ще низка
публікацій І.Срібняка[8; 9; 10]. Підсумковий характер мала й брошура, для написання якої
авторами було залучено значну кількість архівних документів[11].
Процеси репатріації полонених та інтернованих вояків-українців також були у полі
предметного зацікавлення В.Соловйової, яка у рамках своєї дослідницької теми –
діяльності дипломатичних представництв українських національних урядів 1917-1921 рр.
зупинилась і на їх зусиллях у справі консульського забезпечення організації перевезення
згаданих категорій вояцтва до України[12; 13; 14]. Ця тематика розроблялась й іншими
дослідниками, праці яких суттєво розширили наші уявлення про специфіку репатріації
полонених українців[15; 16; 17].
У 2017 р. до вивчення цієї теми звернувся і В.Заболотнюк, підготувавши та
опублікувавши один із своїх сюжетів про діяльність військово-санітарної місії у
Німеччині[18; 19]. З незрозумілих причин він не вважав за потрібне звертатись до
документів ЦДАВО України, де зберігається найзначніший корпус документів з історії
діяльності українських військово-санітарних місій в Німеччині. Так само поза його увагою
опинився й часопис «Шлях», на шпальтах якого була розміщена значна кількість
матеріалів про діяльність згадуваної Місії. Напевно що саме через свою необізнаність з
цими матеріалами В.Заболотнюк припустився у своїх статтях цілої низки прикрих
неточностей та помилок.
Але попри вихід значної кількості публікацій вважати стан наукової розробленості
даної проблеми задовільним – немає достатніх підстав, так само потребує збагачення й
документально-джерельна база досліджень репатріаційного процесу в 1918-1920 рр. У
цьому відношенні позитивним сигналом стала публікація кількох збірок документів та
матеріалів, частина яких стосується й процесу репатріації вояків-українців з теренів
Німеччини[20; 21; 22]. Разом з тим важливим завданням істориків залишається залучення
до наукового обігу документів із зарубіжних архівосховищ, і зокрема тих країн, які
виконували роль виконували роль транзитерів під час репатріації полонених вояківукраїнців.
***
«Військово-санітарна комісія Українського Військового Міністерства у Німеччині»
розпочала свою діяльність фактично восени 1918 р., маючи своїм головним завданням
налагодження процесу репатріації полонених вояків-українців. Після приходу до влади
Директорії УНР вона продовжила свою роботу під дещо зміненою назвою – «Українська
Військова Місія для справ полонених українців у Німеччині» (з 1920 р. – «Українська
Військово-Санітарна Місія для справ полонених українців у Німеччині»). Її головою було
призначено військового старшину д-ра Костянтина Воєвідку. У 1919 р. проведення
репатріації полонених українців у широких масштабах було значно ускладнено з огляду на
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цілу низку зовнішньополітичних причин. В силу цього Місія зосередила свої зусилля й на
встановленні зв’язків з українськими таборовими громадами задля надання їм адресної
допомоги від уряду УНР.
Ще одним завданням Місія (УВСМуН) стало відновлення національнопросвітницької роботи у середовищі полонених українців, для чого в її структурі був
створений культурно-освітнього відділ, головою якого був призначений відомий
український вчений-філолог й освітянин В.Сімович. Його призначення на цю посаду було
обумовлено тим, що останній був дуже добре відомий майже всім таборянам з огляду на
його кількалітній досвід просвітницької роботи в таборах полонених українців у
Німеччині. Проте ця обставина не могла подолати негативізму в головах бранців,
спричиненого затримкою їх від’їзду додому внаслідок відповідних рішень Антанти
Яскравим прикладом цього стало проведення 20 лютого 1919 р. за ініціативою місії
загальнотаборового віча у таборі Зальцведель, на якому були присутні шість тисяч
полонених українців. З цієї нагоди В.Сімович представив їм план культурно-освітньої
роботи в таборі (що було індиферентно сприйнято таборянами), проте його повідомлення
про залишення полонених у Німеччині на невизначений термін, кардинально змінило
настрої бранців. У відповідь на заяву В.Сімовича про те, що за дорученням військового
міністерства УНР культурно-освітній відділ УВСМуН буде продовжувати свою діяльність
у таборі, таборова рада й віче прийняли спільну резолюцію про недоцільність цього, що
пояснювалось саме припиненням відправки полонених із Зальцведеля (останній транспорт
з репатріантами відбув з табору 10 січня 1919 р.).
Крім того віче ухвалило рішення про відрядження для переговорів з антантівською
місією у справах репатріації своїх представників, які мали переконати останню в
необхідності продовження процесу вивезення вояків-українців з Німеччини. Проте ця
подорож делегатів табору не могла вплинути на позицію Антанти – місія відмовилась
робити якісь виключення для таборян, погоджуючись відновити процес перевезення
полонених тільки з 20 березня 1919 р. за губернським принципом [23].
В силу того, що країни Антанти не мали бажання йти назустріч прагненням
полонених українців, останні були приневолені й надалі залишатись в таборах. Попри
тимчасовість свого перебування в Німеччині всі таборяни розуміли потребу хоча би
мінімального поліпшення умов свого таборового повсякдення. Тому заходи УВСМуН,
спрямовані на поліпшення харчування та налагодження лікарської допомоги таборянам,
знайшли їх одностайне схвалення та підтримку. Вже до середини березня 1919 р. Місія
передала українським громадам кількох таборів (у т.ч. Зальцведелю) 54740 марок
німецьких (м.н.). Так, зокрема таборова громада Зальцведеля отримала у лютому-березні
1919 р. 15 тис. м.н., у травні та серпні – ще 10 тис. Незалежно від цього окремі грошові
квоти спрямовувались Місією на потреби таборового театру, школи і бібліотеки, а також
культурно-просвітнього комітету [24, арк.9зв.-10зв.].
У подальшому Місія постійно збільшувала обсяг гуманітарної допомоги полоненим
українцям у таборах, надіславши до Зальцведеля та інших таборів 2286 фунтів цукру та
значну кількість борошна [25; 26]. Важливе місце у діяльності Місії посідала організація
культурно-просвітницької роботи серед полонених українців, для чого щомісячно
витрачалося 11700 м.н. [27, арк.18зв.]
В числі інших таборів Зальцведель займав особливе місце вже з огляду на те, що його
громада нараховувала близько 7 тисяч вояків-українців [27, арк.18зв.]. Для активізації
просвітньої роботи в середовищ полонених заходами УВСМуН у таборі було засновано
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гурток «Рідна Школа» у складі 16 осіб, який опікувався бібліотекою та організацією курсів
для неписьменних. Попри відсутність відповідних помешкань, столів, учбового приладдя,
підручників та достатньої кількості фахових вчителів – членам гуртка в короткому часі
вдалося організувати трьохкласну таборову школу, до відвідування якої в червні 1919 р.
зголосилось 215 осіб [28; 30].
І хоча кількарічне перебування у полоні негативно позначилося на моральному дусі
вояків-українців, і як зазначав полонений П.Гайдалемівський – деякі полонені не
витримали тяжких обставин та «звірилися в усьому й безнадійно махнувши рукою, кинули
школу», її викладацький персонал не припинив своєї роботи. Для 150 учнів у 2-му і 3-му
класах викладались арифметика, історія і географія України, гігієна, анатомія, фізика,
геометрія; у першому класі полонених вчили початкам грамоти та вмінню рахувати [30].
Зусиллями членів гуртка «Рідна Школа» була відновлена робота й бібліотеки, яка
діяла у таборі з 1916 р. Взимку 1919 р. вона була повністю занедбана і тільки через кілька
місяців, після передачі до неї книжок кількох бібліотек колишніх таборових товариств
(агрономічного, національного, видавничого та ін.), її фонди було упорядковано й
бібліотека відновила свою роботу, нараховуючи загалом 2233 книжок різної тематики.
Впродовж 5 березня – 12 квітня 1919 р. її послугами скористалось1501 таборянин, які
11857 разів випозичили потрібні їм книжки. Крім цього, щодня бібліотеку відвідувало від
115 до 700 полонених для читання газет і журналів, які надсилала до табору УВСМуН[31;
32; 33; 34].
У цей час вся культурно-просвітня робота в таборі спрямовувалася культурнопросвітнім комітетом, до складу якого входили представники гуртка «Рідна Школа»,
члени драматичного товариства «Молода Україна», делегати від Ради українців і один
представник від часопису «Шлях». Рада табору, що складалася з представників від
кожного бараку табору, набула значення загальнотаборової інституції. До її компетенції
було віднесено полагодження всіх проблем, що стосувались культурно-освітньої
діяльності в таборі, а також розв’язання (у порозумінні з комендатурою табору) всіх
адміністративно-господарських справ.
Заходами Подільського видавничо-просвітнього кооперативного товариства (голова
– М. Мамчур) у таборі відновила свою роботу «Чайня», в якій полонені могли придбати
чай та деякі продукти за помірними цінами. Тільки за лютий 1919 р. управою чайні було
отримано 325 м.н. чистого прибутку, який було спрямовано на покриття видатків за
видання підручника з кооперації[36]. Рада табору (спільно з Місією) подбала і про
заснування у Зальцведелі кіоску, в якому можна було придбати різний крам та українські
книжки. Виключно на кошти місії утримувався таборовий шпиталь, де лікарську допомогу
полоненим надавав член Українського Червоного Хреста (УЧХ) П.Клиницький. Крім того,
місія подбала про поліпшення становища хворих у Зальцведелі, щомісячно надсилаючи до
цього табору медикаменти на суму 2000 м.н. [36, арк.18]
Провідне місце серед усіх українських інституцій у Зальцведелі посідало Музичнодраматичне товариство «Молода Україна» на чолі з управою, яке нараховувало у своєму
складі 56 членів (ще 38 осіб входили до таборового оркестру). Їх спільними зусиллями у
таборі було створено театральну трупу, яка разом з музикантами підготувала впродовж
1919 р. цілу низку вистав. У придбанні реквізиту та сценічного обладнання театру дієву
допомогу надавала УВМуН, перераховуючи на ці потреби щомісячно 3700 м.н. [36, арк.18]
До репертуару таборового театру увійшли п’єси «Понад Дніпром», «Дай серцю волю,
заведе в неволю», «Наймичка», «Мартин Боруля», «Розумний та дурень», «Хазяїн»,
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«Суєта», «Бурлачка» І.Тобілевича; «Брат на брата», «Степовий гість», «Нахмарило»
Б.Грінченка; «Крути та не перекручуй» М.Старицького; «Сватання на Гончарівці»
Г.Квітки-Основ’яненка; «Не співайте півні, не вменшайте ночі» С.Васильченка, «Юрко
Огневик» Р.Левченка, «Розладдя» Николишина, «На провесні» А.Куценка, «Кума Марта»
А.Шатковського, «Хатня революція» Вологодського, «Невольник» М.Кропивницького та
ін. Мистецькі шукання театральної трупи не пройшли повз уваги редакції часопису
«Шлях», яка регулярно інформувала про її діяльність, приміщуючи на його шпальтах
схвальні рецензії [37; 38; 39].
Вистави театру відбувалися двічі на тиждень і збирали повний зал глядачів (до 2000
осіб). Усвідомлюючи, що не всі полонені мали достатньо коштів, щоб придбати собі
вхідний квиток, члени товариства вирішили 500 місць в залі зробити безкоштовними. З
коштів, отриманих від реалізації квитків на вистави, управа Драматичного товариства
«Молода Україна» щомісячно передавала до 1000 м.н. у таборову «допомогову касу».
Оцінюючи внесок театру в культурне життя полонених в Зальцведелі, таборовий
часопис відзначав: «Багато прикрашує наше буденне життя за дротом театр, де мешканці
дротової в’язниці знаходять собі моральний відпочинок. Там вони хоть на хвилину
зможуть забути про дріт і на хвилину переносяться до Рідного краю, бачать рідні хутори,
рідні хатки і вешеневі садки» [40]. У ще одній публікації «Шляху» наголошувалось на
тому, що члени товариства «Молода Україна» й «серед не сприяючих обставин зуміли
зорганізуватися і дати мешканцям табору єдину може рідну розвагу, де глядачеві хоть на
хвилину забувають остогидлі обставини полону і переносяться думкою до рідного краю»
[41].
Таким чином, за дуже короткий час заходами УВСМуН у таборі Зальцведель було
відновлено національне і культурно-просвітнє життя, що дозволяло полоненим хоч
тимчасово відволіктись від тяжких думок від перебування у таборі. Завдяки діяльності
таборових гуртків, і насамперед театру – полонені могли поповнити запаси свої душевних
сил, потрібних для подолання життєвих труднощів.
Проте вже восени 1919 р. ситуація у Зальцведелі почала змінюватись не на користь
УВСМуН, якій так і не вдалось організувати регулярне перевезення додому полонених
українців. Розчарування таборян результатами діяльності Місії було настільки значним,
що значна частина з них – зневірившись – не бажали чути жодних аргументів з уст
українських дипломатів, все більше і більше підпадаючи під впливи більшовицьких
агітаторів. Особливо лякала таборян перспектива чергового зимування у непристосованих
для цього бараках, до того ж – в умовах дуже обмеженої кількості пропозицій для
працевлаштування. Їх серця огорнув розпач, і це створило сприятливий ґрунт для
проведення більшовицької агітації в середовищі полонених українців, які втрачали віру в
ідеали УНР.
Надзвичайно тяжка зима, а також відсутність достатньої кількості пропозицій для
працевлаштування полонених українців – тільки загострили настрої в таборі. Переважна
більшість таборян зневірилась у своїх надіях виїхати додому, пов’язуючи таку можливість
лише із зусиллями радянської дипломатії. До того ж Місія протягом березня-квітня 1920 р.
не передала до Зальцведеля жодної матеріальної допомоги, наслідком чого дехто з
вчителів українських таборових шкіл був змушений залишити роботу з учнями та виїхати
з табору в пошуках засобів для власного існування [42, арк.6-6зв.].
Намагаючись віднайти хоч якісь кошти для продовження гуманітарної акції в
таборах, голова Місії М.Трезвінський звернувся з проханням про допомогу до Української
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республіканської капели О.Кошиця, яка – продовжуючи своє гастрольне турне країнами
Європи – в травні 1920 р. прибула до Німеччини. У своєму листі до хористів
М.Трезвінський просив «улаштувати концерт з метою матеріяльно підтримати українські
національні організації[…] щоб запобігти їх розпаду». Виручені від його проведення
кошти мали бути передані згадуваному «Комітету полонених українців…» у Зальцведелі,
який «розприділить гроші між усіма хворими, інвалідами і більш-нужденими полоненими
по таборах».
Також Місія зверталась з проханням «відвідати деякі табори полонених з метою
розважити українців, що вже 6 років сидять в неволі в дуже важких обставинах». У цій
ситуації звуки «рідної пісні в чудовому виконанні Капелі підтримають дух полонених,
викличуть у них почуття самої щирої подяки, а також поддержуть їх морально у тій
боротьбі, яку українцям-полоненим приходиться вести з москалями» [42, арк.6зв.].
Капела О.Кошиця не могла не почути цього звернення та 10 червня 1920 р. у
повному складі прибула до табору Зальцведель, де нею було проведено концерт для
таборян. Проте хористи, яким рукоплескали у кращих концертних залах європейських
країн, зустріли від земляків у Зальцведелі більш ніж «прохолодну оцінку». Справа в тім,
що Зальцведель на цей час вже перестав бути українським за своїм складом і духом, бо
більшовицьким агітаторам вдалось вдалося перетягнути на свій бік більшість таборян.
Тому не слід дивуватись тому, що – як повідомляло Посольство УНР у Берліні –
розпропагандована ними частина полонених демонструвала під час її виступу виразно
негативну реакцію, і замість належних хористам за їх блискучі виступи аплодисментів – їх
«провожали[…] вигуками: провокатори, петлюрівці і т.ін.» [43, арк.3]. Ставлення цих
підісланих негідників з числа полонених не змінила ані заява хористів про проведену
перед концертом збірку коштів на потреби таборової школи у Зальцведелі (кожен з них
вніс від 5 до 30 м.н., що дало у підсумку 789 м.н.) [42, арк.29], ані зобов’язання капелян
перерахувати грошовий збір за один концерт у Берліні для таборових культурнопросвітніх установ.
Попри таке до себе ставлення хористи залишились вірними своїм обіцянкам –
26 червня 1920 р. уповноважені для цього представники Української республіканської
капели Олекса Чеховський і Дмитро Миронюк прибули до Місії, де у присутності її голови
сотника М.Трезвінського, завідувача культурно-просвітнім відділом сотника М.Луговенка
і бухгалтера Поліщука передали останньому 2.811 м.н. Тоді ж було проведено й розподіл
цієї суми між українськими організаціями (таборовій громаді Зальцведеля з цієї суми було
передано 500 м.н.) [42, арк.40]. Але ця благодійна акція вже не могла жодним чином
вплинути на настрої полонених українців, бо починаючи з кінця травня 1920 р.
більшовицька дипломатія розпочала процес їх вивезення до УСРР.
Отже, протягом 1919 р. Українська військова місія для справ полонених українців у
Німеччині справляла помітний організаційно-мобілізаційний вплив на українську громаду
в Зальцведелі, знаходячи можливості для надання матеріальної допомоги як таборянам,
так і культурно-освітнім інституціям у цьому таборі. Завдяки виданню у таборовій
друкарні газети «Шлях» Місія підтримувала постійний зв’язок як з полоненими у
Зальцведелі, так і з іншими українськими громадами, заснування та подальше
функціонування яких стало можливим завдяки заходам УВСМуН. Зокрема, у таборі
Зальцведель діяли театр, школа для неписьменних та малописьменних, бібліотека,
діяльність яких допомагала таборянам долати труднощі свого перебування у полоні.
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Проте відсутність дієвих зрушень у справі організації репатріації полонених вояківукраїнців додому створила сприятливий ґрунт для розкладової роботи більшовицьких
агітаторів у середовищі таборян. Наслідком цього настрої більшої частини полонених
набули виразно антиуенерівського спрямування, і вже у 1920 р. стосунки Місії з
таборовою громадою Зальцведеля набули виразно конфронтаційного характеру, що було
зумовлено й припиненням надання нею будь-якої гуманітарної допомоги полоненим.
Озлобленість декого з числа загітованих більшовиками полонених настільки великою, що
перешкоджала проведенню благодійних акцій на користь таборян (як то мало місце під час
виступу Української республіканської капели в Зальцведелі у червні 1920 р.). Попри це
слід відзначити, що діяльність Місії у таборі Зальцведель мала об’єктивно позитивні
наслідки, засвідчивши готовність уряду УНР прийти на допомогу полоненим українцям у
Німеччині.

Світлина 1. Голова Військової (Військово-санітарної) місії для справ полонених
українців у Німеччині військовий старшина д-р медицини Костянтин Воєвідка (в
однострої військовий старшина в однострої австро-угорського зразку).
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Світлина 2. Посвідчення члена Військової (Військово-санітарної) місії для справ
полонених українців у Німеччині, голови культурно-освітнього відділу Місії Василя
Сімовича (лютий 1919 р.). ЦДАВО України, ф.3192, оп.2, спр.2, арк.1.

2.

Світлина 3. Печатка «Військово-санітарної комісії Українського Військового
Міністерства у Німеччині» (кінець 1918 – 1920 рр.).
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І. Sribnyak, М. Sribniak
ACTIVITIES OF THE MILITARY SANITARY MISSION FOR AFFAIRS
PRISONERS OF WARRIORS-UKRAINIANS IN THE CAMP OF SALZWEDEL,
GERMANY(1919 - first half of 1920's)
The article deals with the activities of the Military Sanitary Mission for the captives of
Ukrainian soldiers, which started its activities in Germany in the fall of 1918, with the task of
establishing the process of their repatriation. After coming to power of the Ukrainian People's
Republic Directory, repatriation of captive Ukrainians on a large scale was considerably
complicated due to a number of foreign policy reasons; therefore the Mission concentrated its
efforts on establishing links with Ukrainian camp communities in order to provide them with
targeted assistance from the Government of the UPR. Another of its tasks was the restoration of
national-educational work among captives of Ukrainians, for what in its structure the culturaleducational department was created, the head of which was appointed well-known Ukrainian
philologist and educator V.Simovich.
During 1919, the Mission had a significant organizational and mobilization impact on the
Ukrainian community in Salzwedel, finding opportunities to provide material assistance to the
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camps, as well as cultural and educational institutions in this camp. Due to the publication in the
camp of the newspaper «Shljah», the mission maintained a constant connection with the
prisoners in Salzwedel, and with other Ukrainian communities, the founding and further
operation of which became possible due to its organizational measures. In particular, in the
camp of Salzwedel there was a theater, a school for illiterate and illiterate, a library; the work of
which was provided by several Ukrainian organizations and circles.
However, the lack of effective shifts in the organization of the repatriation of captive
Ukrainian soldiers home has created a favorable ground for the scheduling of Bolshevik
agitators in the camp of the Tories. As a result of this mood, most of the prisoners gained a
definiteanti-Ukrainian orientation, and already in 1920 the relations of the Mission with the
camp community of Salzwedel were almost confrontational in nature, which was due to the
suspension of the provision of any humanitarian assistance to the prisoners. The perplexity of
some of the prisoners captured by the Bolsheviks so large that it prevented the conduct of
charitable campaigns in favor of the captured soldiers (as was the case during the performance
of the Ukrainian Republican Chapel in Salzwedel in June 1920). Despite this, it should be noted
that the mission of the Salzburg camp was objectively positive, testifying to the readiness of the
Government of the UPR to come to the aid of captive Ukrainians in Germany.
Key words: camp; prisoners of warriors-Ukrainians; Military Sanitary Mission; Salzwedel;
Germany.
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С.В. Тарасов
Н. ПАВЛИЩЕВ КАК ИСТОРИК ПРИЧИН НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается концепция причин Национально-освободительной войны,
выдвинутая русским дореволюционным историком Н. Павлищевым. Павлищев судя по
факторам на которые он обращал внимание, считал, что война стала возможной
вследствие анархического прядка польского государства способствовавшая близорукой и
эгоистичной политике польской шляхты, дискриминации православного населения и
существования многочисленной прослойки свободного, вооружённого населения в лице
казачества.
Ключевые слова:Н. Павлищев, Национально-освободительная война украинского
народа, Речь Посполитая, Польша, казачество, анархия в Польше, «Liberumveto», сейм,
конфедерация,рокош, религиозная дискриминация, Сигизмунд III, Владислав IV,
Б. Хмельницкий.
Николай Иванович Павлищев (1802-1879) – российский историк и государственный
деятель (в 1864 г. получил звание тайного советника, соответствующий чину генераллейтенанта). Был женат на сестре А.Пушкина Ольге, но другом поэта не был [3, с. 79; 7,
с. 478; 9, с. 317-318]. Ревностный проводник имперской политики в Царстве Польском.
Можно сказать, что он испытывал к польской шляхте что-то вроде личной ненависти.
Именно под его руководством был разработан законопроект низводящий 4/5 шляхты до
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