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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Становлення демократичної Польщі й незалежної України 

наприкінці ХХ ст. супроводжувалось активізацією польсько-українських відносин. 

Актуальним питанням для обох країн стало переосмислення історичного досвіду, 

пов’язане з відмовою від усталених міфів і стереотипів. 

Найбільш контроверсійним періодом українсько-польської минувшини 

виявилася перша половина ХХ ст. Глибокий слід у свідомості обох суспільств 

залишили криваві зіткнення між поляками й українцями в роки Другої світової 

війни: жорсткий конфлікт ОУН та УПА з Армією Крайовою, Волинська трагедія, 

операція «Вісла». 

Згадані проблеми потрапили у поле фахового обговорення польських істориків 

вже від перших повоєнних років. Утім, їх об’єктивному осмисленню в ПНР 

заважала пануюча ідеологія. На зламі 80–90-х років ХХ ст. польська історіографія 

вступила в новий етап свого розвитку, що характеризувався появою сприятливих 

умов для проведення ретельних наукових досліджень і був позначений достатньо 

активним вивченням історії України з акцентом на першу половину ХХ ст. Значний 

вплив на тогочасні наукові розвідки істориків Польщі справила діяльність польської 

еміграції, особливо проукраїнська риторика публіцистики Єжи Ґедройця. 

У результаті проведення численних конференцій, наукових обмінів, реалізації 

спільних польсько-українських проєктів з’явилися цінні джерельні видання, 

монографії, наукові статті, матеріали конференцій, книжкові огляди та рецензії, 

вийшли у світ науково-популярні та публіцистичні праці, біографічні й 

бібліографічні покажчики, довідкові видання й інтерв’ю з проблем української 

минувшини першої половини ХХ ст. Науковцям вдалося частково ліквідувати 

лакуни щодо широкого кола складних питань спільного минулого. Однак, на жаль, і 

до сьогодні між українцями і поляками залишається непорозуміння щодо багатьох 

подій історичної давнини. Накопичений протягом останніх тридцяти років 

різноплановий історіографічний матеріал вочевидь вимагає рефлексії та певного 

підсумування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до наукових планів відділу зарубіжних джерел з історії 

України Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України, в рамках теми «Комплекси джерел з історії 

суспільного життя в Україні першої половини ХХ століття» (державний 

реєстраційний номер 0113U008418). Тему дисертації затверджено на засіданні 

Вченої ради Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАН України (протокол № 3 від 21.06.2012 р.). 

Об’єктом дослідження є польська історіографія кінця ХХ – початку ХХІ 

століття. 

Предмет дослідження – процес осмислення польськими науковцями ключових 

питань історії України першої половини ХХ ст., діяльність українознавчих 
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інституцій, а також провідні тенденції, закономірності та особливості 

нагромадження й інтерпретації історичних знань українознавчого характеру. 

Метою роботи є вивчення, систематизація та аналіз процесу дослідження 

історії України першої половини ХХ ст. й особливостей висвітлення актуальних 

проблем українського минулого в новітній польській історіографії. 

Завдання дисертації визначаються поставленою метою та полягають у такому: 

 проаналізувати стан дослідження проблеми, здійснити класифікацію 

історіографічних джерел, сформулювати теоретико-методологічні засади роботи, 

запропонувати періодизацію сучасної польської україністики; 

 вивчити й проаналізувати розвиток новітньої польської україністики, 

зокрема процес дослідження історії України в освітніх і наукових інституціях 

Польщі, виявити його провідні тенденції й особливості, визначити місце і роль 

періодики у висвітленні української історії, дослідити діяльність польських 

україністів; 

 окреслити актуальні аспекти історії України перших десятиліть ХХ ст. в 

новітній польській історіографії, зокрема питання про наростання українсько-

польського протистояння на початку ХХ ст., проблему польсько-української війни, 

військової співпраці поляків та українців; 

 охарактеризувати особливості української проблематики міжвоєнного часу 

в сучасній польській науковій літературі, зокрема процеси на західноукраїнських 

землях у 19191939 рр., події в Наддніпрянській Україні 19201939 рр., 

функціонування української еміграції; 

 дослідити бачення польськими ученими проблем українсько-польських 

відносин 1939–1947 рр.: діяльність українських націоналістів та УПА, причини та 

наслідки Волинської трагедії, перебіг операції «Вісла»; 

 систематизувати й узагальнити досягнення новітньої польської історіографії 

у вивченні історії України першої половини ХХ ст., виявити спільні й протилежні 

позиції у поглядах польських і українських науковців стосовно порушених питань, 

окреслити проблеми, що потребують подальшого опрацювання; 

 виробити практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії 

України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в історичній науці 

комплексно вивчено й проаналізовано процеси дослідження історії України першої 

половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, 

окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. 

Уперше в українській історіографії: 

 здійснено систематизацію та класифікацію історіографічних джерел із 

запропонованої проблеми, розкрито їх інформаційний ресурс, вироблено теоретико-

методологічні засади вивчення процесу дослідження історії України першої 

половини ХХ ст. представниками сучасної польської історіографії; 

 розроблено авторську періодизацію процесу дослідження історії України 

першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії, що показує вплив 
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особливостей соціально-політичного процесу в Польщі на динаміку та якість 

накопичення знань із зазначеної теми; 

 виокремлено та проаналізовано актуальні проблеми історії України першої 

половини ХХ ст., українсько-польських відносин; 

 з’ясовано місце польських наукових і освітніх осередків, преси та істориків 

в осмисленні українського минулого; 

 проведено порівняльний аналіз трактування польськими та українськими 

вченими ключових питань української історії згадуваного періоду, висвітлено 

перебіг дискусій з актуальних проблем минулого, визначено повноту, рівень і 

перспективи порушених тем; 

 переосмислено низку традиційних для польської історіографії 

концептуальних оцінок, стереотипних та упереджених тверджень; 

 залучено й систематизовано маловивчені і раніше не досліджувані джерела, 

проаналізовано найновіші праці польських істориків тощо; 

 узагальнено здобутки польських дослідників щодо вивчення української 

історії першої половини ХХ ст., оцінено ключові напрями й тенденції сучасної 

польської історіографії, встановлено значення історичної україністики у польській 

історичній науці сучасного періоду. 

Уточнення набули: 

 певні статистичні дані, погляди на спірні питання українсько-польських 

відносин; 

 здобутки польської історіографії в аналізі, узагальненні та систематизації 

наукової спадщини з актуальних питань історії України першої половини ХХ ст. 

Подальшого розвитку зазнали: 

 критичний аналіз, наукове усвідомлення й історіографічне бачення доробку 

польських учених у вивченні українського минулого; 

 визначення проблем історії України першої половини ХХ ст., що й сьогодні 

потребують дослідження та інтерпретації. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1989–2020 рр. Нижня 

хронологічна межа зумовлена формуванням принципово нової ситуації в умовах 

розгортання демократичних процесів у Республіці Польща, початком 

переосмислення українсько-польських відносин, зокрема важких проблем спільної 

минувшини, відходом від стереотипізації образу сусіда, активізацією наукових 

контактів українців і поляків, пожвавленням історіографічної рефлексії під впливом 

парадигмальних змін в історичній науці. Верхня хронологічна межа обумовлена 

сучасним станом розвитку українсько-польських наукових стосунків. 

Розвиток польської історіографії зазначеного періоду доцільно поділити на такі 

періоди, визначивши критерієм зміну політичних кабінетів і пов’язану з цим 

модифікацію політики історичної пам’яті: 
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1. 1989–1995 рр. – становлення сучасної польської історіографії з проблем 

історії України першої половини ХХ ст., розвитку українсько-польського наукового 

діалогу за часів президентів Польщі Войцеха Ярузельського та Леха Валенси. 

2. 19952000 рр.  пожвавлення українсько-польської дискусії істориків, 

вироблення спільної позиції щодо «гострих питань» минувшини за часів першої 

каденції президента Александра Квасьнєвського. 

3. 20002005 рр.  політизація українсько-польських наукових взаємин у період 

другої каденції президента Александра Квасьнєвського. 

4. 20052007 рр.  формування «історичної політики» Польщі, головним чином 

на базі популяризації діяльності антикомуністичного підпілля й Армії крайової 

протягом першої половини правління Леха Качинського. 

5. 20072009 рр.  політика регулярних докорів українцям за жертви на Волині 

й Галичині під час другого етапу президентства Леха Качинського. 

6. 20092015 рр.  ревізія спільної політичної оцінки польсько-українського 

конфлікту під час Другої світової війни, законодавче затвердження спільних 

звинувачень часів кінця правління президента Леха Качинського та періоду 

президентства Броніслава Коморовського. 

7. 20152020 рр.  процес інструменталізації історії політиками в часи 

президента Анджея Дуди. 

Територіальні межі в основному визначаються територією сучасної Польщі, 

де функціонують осередки з дослідження історії України й ведеться робота у 

напрямку вивчення новітньої історії українського народу, а також іншими теренами 

розвитку сучасної польської україністики (Україна, Франція, Великобританія, 

США). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, що 

його положення можуть бути використані у вирішенні проблем, пов’язаних з 

актуальними питаннями української минувшини; при розробці стратегії подальшого 

розвитку українсько-польських наукових відносин; у викладацькій і дослідницькій 

роботі; в дослідженнях з історії України й Польщі, українсько-польських відносин, 

історіографії, політології, історіософії, методології історії, джерелознавства тощо. 

Ідеї та теоретичні положення дослідження стануть у нагоді урядовцям, 

парламентарям, політикам, громадським діячам тощо. 

Апробація дослідження здійснена під час обговорення на засіданнях Вченої 

ради Інституту української археографії і джерелознавства НАН України (Київ, 

червень, грудень 2012, жовтень 2014), науковців Польського історичного товариства 

(Ченстохова, жовтень 2012), під час міжнародного семінару відділу «Artes Liberales» 

Варшавського університету (Варшава, травень 2016) та зібрання учених Історичного 

інституту Варшавського університету (Варшава, травень 2016), у процесі 

стажування на факультеті «Artes Liberales» Варшавського університету в рамках 

польсько-українського проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (Варшава  

Краків, жовтень 2019), у ході обговорення на засіданні кафедри історії 



5 
 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв, 

грудень 2019, лютий 2020). 

Основні результати дослідження були виголошені авторкою на 53 міжнародних 

та всеукраїнських наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах 

тощо в Україні, Польщі, Чехії, Литві, Словаччині, Молдові, зокрема: 

ІІІ Міжнародному конгресі закордонних дослідників Польщі «Dawna Rzeczpospolita 

– historia, pamięć, dziedzictwo» (Краків, 2017); V Міжнародній науковій конференції 

«Дні науки історичного факультету – 2012» (Київ, 2012), Міжнародній науковій 

конференції «Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, економіка, 

політика, право» у рамках міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум – 

2012: стратегії України в геополітичному просторі. Землеробські цивілізації світу: 

історія, археологія, етнологія, економіка, політика, право» (Севастополь, 2012), 

V Міжнародній науковій конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» 

(Острог, 2012), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

новітньої історії зарубіжних країн» (Київ, 2012), Міжнародній науковій конференції 

«"Етичне" в процесі наукової та викладацької діяльності істориків ХІХ–ХХІ ст. 

ХІІ Астахівські читання» (Харків, 2012), Міжнародній науковій конференції «Język 

ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, 

oświata, religia, społeczeństwo, polityka. Українська мова у житті та діяльності еліти в 

Україні протягом віків. Культура, наука, освіта, релігія, суспільство, політика» 

(Краків, 2012), Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Історико-

культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посем’я та 

Слобожанщини: минуле, сучасність і майбутнє» (Глухів, 2013), Міжнародній 

науковій конференції «Історія України ХХ століття в сучасній закордонній 

історіографії» (Миколаїв, 2013), Міжнародній науковій конференції «Політичні 

трансформації в перехідних суспільствах» у рамках міжнародної науково-

практичної конференції «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн 

Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (Ялта, 2013), Міжнародній 

науковій конференції «Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusini  história, sučasnosnt, 

materiálna a duchovná kultúra. Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, 

матеріальна та духовна культура» (з нагоди 120-ої річниці заснування Словацького 

національного музею (Свидник, 2013), Міжнародній конференції «Česká polonistická 

studia v evropskěm kontextu» (Прага, 2013), Четвертому міжнародному конгресі 

«Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній 

спільноті: "…землякам моїм в Україні і не в Україні…"» (Львів, 2013), Міжнародній 

науковій конференції «Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy środkowo-

wschodniej wobec nowych tendencji w nauce XIX–XXI wieku» (Варшава, 2014), 

Міжнародній науковій конференції «Ziemia Słobodzka – Donbas – Krym – Chersoń – 

Odessa w źyciu Ukrainy do listopada 2014 roku. Historia, język, kultura, religia, 

gospodarka, polityka» (Краків, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та 

культурний виміри» (Одеса, 2015), V Міжнародній науковій конференції «Південь 

України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (Одеса, 2015), 
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Міжнародній науковій конференції «Dośwadczenie 25-lecia...» (Варшава, 2015), 

Міжнародній науковій конференції «Одеса і Південь України в українській і 

польській історіографії» (Одеса, 2015), Міжнародній науковій конференції «Кодима: 

історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій» (Одеса, 2016), 

Міжнародній науковій конференції «Między wolnością a zniewoleniem. Wartości w 

historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej od końca XVIII po początki XXI wieku» 

(Ґданськ, 2016); Міжнародній науковій конференції «Соціальні та політичні 

трансформації у Центральній та Східній Європі (19172017): чинники, досягнення, 

проблеми» (Одеса, 2017); Міжнародній науковій конференції «Wspólne dziedzictwo. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i 

XX w.» (Жешув, 2017); Міжнародній науковій конференції «Повстання і революції в 

Україні та Польщі: історичний, політичний і міжнародний аспекти» (до 100-річчя 

Української революції 1917–1921 рр.)» у рамках Міжнародної науково-практичної 

конференції «Ольвійський форум» (Миколаїв, 2017), VIII Міжнародній науковій 

конференції «Аркасівські читання: історичні дослідження на сучасному етапі 

розвитку гуманітарної науки» (Миколаїв, 2018); ХІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Ольвійський форум  2018: стратегії країн 

Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 2018), 

Міжнародній науковій конференції «1918 in Lithuania and Poland from a modern 

perspective Central and Eastern Europe: history, politics and culture» (Вільнюс, 2018), 

Міжнародній науковій конференції «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: 

до 100-річчя незалежності УНР та 100-річчя відродження польської державності» 

(Харків, 2018); Міжнародній науковій конференції «Rubieże zachodnie i kresy 

wschodnie w odrodzonej Rzeczypospolitej» (Катовіце, 2018), Міжнародній науковій 

конференції «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя 

проголошення злуки УНР і ЗУНР» (у рамках щорічної Міжнародної науково-

практичної конференції «Ольвійський форум») (Миколаїв, 2019); Міжнародній 

науковій конференції «Українсько-польські відносини: до 100-річчя підписання 

угоди Пілсудський  Петлюра» у рамках щорічної міжнародної науково-практичної 

конференції «Ольвійський форум  2020: стратегії країн Причорноморського 

регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 2020), Міжнародному науковому 

симпозіумі «Соціально-економічний розвиток колишніх територій Російської 

імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.» у рамках міжнародної науково-практичної 

конференції «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського 

регіону в геополітичному просторі» (Ялта  Миколаїв, 2014), Міжнародному 

науковому симпозіумі «Роль особистості в історії» (до 100-річчя з дня народження 

П. Тронька) в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський 

форум  2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному 

просторі» (Миколаїв, 2015), Міжнародному науковому симпозіумі «Українська 

державність: історичний, краєзнавчий і міжнародний аспекти» (до  

25-ї річниці незалежності України) у рамках Міжнародної науково-практичної 

конференції «Ольвійський форум  2016» (Миколаїв, 2016), Міжнародному 
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науковому симпозіумі «Educația în spiritul valorilor naționale și universale din 

perspectiva dialogului pedagogic» (Кишинів, 2020); Міжнародному круглому столі 

«Україна  Польща: джерела, архіви, історія» (Миколаїв, 2018), Всеукраїнській 

науковій конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і 

сучасність (19372012). До 75-річчя утворення Миколаївської області» (Миколаїв, 

2012), Всеукраїнській науковій конференції «Західно-Українська Народна 

Республіка. До 95-річчя утворення» (Івано-Франківськ, 2013), Всеукраїнській 

науковій конференції «Українська історіографія ХХХХІ ст.: до 50-ліття журналу 

«Український історик» (Острог, 2013), під час щорічної Всеукраїнської науково-

методичної конференції «Могилянські читання» (Миколаїв, 20112020), 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Миколаївщина і Північне 

Причорномор’я: історія і сучасність. До 225 річниці утворення м. Миколаєва» 

(Миколаїв, 2014), Всеукраїнської науково-методичної конференції «Досвід та 

тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та 

регіональний» (Миколаїв, 2014), Всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 95-ї річниці 

створення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» 

(Миколаїв, 2015), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історико-

культурна спадщина в контексті відродження самобутності регіонів України» 

(Миколаїв, 2015), Всеукраїнської науково-методичної конференції «Досвід та 

тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний 

аспекти» (Миколаїв, 2020), Всеукраїнської наукової конференції «Українська 

державність: тяглість традицій та трансформація сьогодення» (Умань, 2016); 

Всеукраїнської конференції «Восьмі Новицькі читання» (Запоріжжя, 2016); 

Всеукраїнського круглого столу «Національна пам’ять в Україні: виклики ХХІ 

століття» (Київ, 2012); Першої загальнопольської наукової конференції «Język we 

współczesnych dyskursach» (Бидгощ, 2016), Наукової конференції «Історико-

культурна спадщина для сталого майбутнього України (до 150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського)» (Миколаїв, 2016); Наукової конференції 

«Революції і голодомори в історичній спадщині України» (Миколаїв, 2017); 

Наукової конференції «Історико-культурна спадщина в контексті відродження 

самобутності регіонів України» (Миколаїв, 2018); Круглого столу «Україна і 

Польща: історичне та культурне добросусідство» (Умань, 2017). 

Публікації. Результати дослідження викладено в 1 одноосібній монографії та 

62 публікаціях, з яких 36  у фахових вітчизняних та закордонних наукових 

виданнях (з них 29  у наукових фахових виданнях України, 7  у іноземних 

наукових виданнях), 26  в інших українських і закордонних виданнях  

(з них 2  в українських фахових виданнях з неісторичних дисциплін, 2  у 

закордонних колективних монографіях, 1  у вітчизняній збірці наукових праць,  

2  у закордонних наукових збірниках, 1  у спільному польсько-українському 

збірнику наукових праць, 3  у вітчизняних збірниках матеріалів конференцій, 15 

тез матеріалів конференцій). 5 статей надруковано в журналах, що включені до 
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міжнародних наукометричних баз (1 стаття у виданні, що входить до бази Web of 

Science). 

Особистий внесок здобувача. Представлені у роботі положення та висновки 

належать автору одноосібно. 

Структура роботи побудована за хронологічно-проблемним принципом й 

обумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація у вигляді монографії 

складається зі вступу, п’яти розділів (п’ятнадцятьох підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел (1959 найменувань), іменного покажчика, додатків (біограми 

польських україністів на 57 стор.). Обсяг основного тексту монографії – 272 с.  

(31,62 ум. друк. арк.). Повний обсяг дослідження становить 432 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, окреслено хронологічні та територіальні межі, сформульовано мету і 

завдання дисертації, розкрито наукову новизну та практичне значення, викладено 

інформацію про апробацію здобутих результатів і публікації. 

Перший розділ «Історіографічні, джерелознавчі та методологічні аспекти 

дослідження» розкриває стан наукової розробки теми, особливості джерельної бази 

та методологічного апарату дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» зазначено, що протягом 

останнього тридцятиліття відзначається постійне кількісне та якісне зростання 

польської україніки. Це проявляється у перманентному розширенні кола 

досліджуваної проблематики, намаганнях глибше пізнати суть проблем. 

Головні історіографічні здобутки у висвітленні обраної теми охарактеризовані 

за проблемним, інституційним та персоналістським аспектами. Найбільш розлогою 

є історіографічна література щодо сучасних досліджень окремих проблем історії 

України першої половини ХХ ст. 

Стосовно початку ХХ ст. польські історики чи не найбільше фокусуються на 

питанні становлення українського суспільно-політичного руху на східногалицьких 

землях. Осмислення розлогої літератури предмета міститься у працях Л. Адамського 

«Прогресивний націоналіст. Михайло Грушевський і його погляди на Польщу та 

поляків» (Варшава, 2011), М. Новак «Два світи. Проблема національної 

ідентифікації Анджея Шептицького в 1865–1914 роках» (Ґданськ, 2018). Книга 

М. Новак дала імпульс українському історіографу В. Масненко до ширших 

спостережень стосовно польської україніки. Більш розлогими історіографічними 

сюжетами наповнені монографічні праці українських істориків В. Тельвака та 

В. Педича, зокрема робота «Львівська історична школа Михайла Грушевського» 

(Львів, 2016). 

Польське бачення проблеми міжнаціональних взаємин 19181919 рр. знайшло 

відбиття в історіографічних розвідках польського дослідника-україніста 

Я. Пісулінського. У свою чергу, його торунський колега М. Кротофіль зосередився 

на мілітарних аспектах польської україніки. Ґрунтовні історіографічні 
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спостереження стосовно здобутків польських істориків у вивченні ЗУНР та 

польсько-української війни 19181919 рр. зустрічаємо у відповідних підрозділах 

дисертаційних праць М. Литвина, О. Павлишина та ін. 

Більше уваги в сучасній польській україністиці присвячено з’ясуванню 

численних нюансів польсько-української військової співпраці часів Директорії. 

Цінними є історіографічні розвідки Е. Коко, М. Дуткєвича, Р. Розбіцької
 
та ін. До 

беззаперечних заслуг сучасної польської історіографії цієї проблеми можна 

зарахувати використання різнопланових джерел з українських архівосховищ; 

відмову від численних стереотипів міжвоєнної україніки; всебічне дослідження 

передумов і процесу укладання Варшавської угоди; діяльність петлюрівської 

еміграції; з’ясування впливу російського чинника на українську політику 

Ю. Пілсудського тощо. Натомість бракує порівняльних і контекстуальних студій, де 

б були повноцінно враховані здобутки українських фахівців. 

Спробу компаративного аналізу здобутків польської міжвоєнної та сучасної 

історіографії незалежницьких змагань українців у першій чверті ХХ ст. здійснив 

А. Смолінський. Автор дійшов до висновку про об’єктивність доробку сучасних 

польських україністів. 

Небайдужими до здобутків польських дослідників згаданої проблеми є також 

їхні українські колеги М. Литвин, І. Срібняк, В. Верстюк, В. Сергійчук та ін. 

Про насиченість історіографічної рефлексії свідчить також низка ґрунтовних 

розвідок, присвячених аналізу польського погляду на військову співпрацю часів 

Директорії. В. Боримський здійснив огляд польської історіографії із зазначеного 

питання, взявши під увагу як історичні фахові праці, так і публіцистику. 

Іншим вдалим прикладом історіографічного підсумування здобутків сучасної 

польської історіографії є розвідка Р. Лаврецького. Учений уміло порівняв 

висвітлення українсько-польсько-більшовицької війни 1920 р. в працях сучасних 

українських та польських істориків. 

Ще більшим насиченням дослідницької проблематики характеризується 

міжвоєнний період. Поважною проблемою польсько-українських відносин була 

національно-освітня політика урядів Другої Речі Посполитої. Є. Матерніцький 

наголошує на новій якості джерельного наповнення праць у зв’язку з відкриттям 

доступу до українських архівів. 

Іншою важливою проблемою, на переконання польських україністів, є 

еволюція образу України та українців у польській політичній думці першої 

половини ХХ ст. Б. Сточевська зараховує до робіт «фундаментального значення» 

опрацювання Р. Тожецького, М. Папєжинської-Турек, К. Грюнберга, Б. Спренгля, 

Т. Стриєка та ін. До текстів, у яких «ґрунтовно в польській історіографії був 

опрацьований період формування українського національного руху», авторка 

називає студії Я. Козіка, Я. Грухали, Ч. Партача та ін. 

Розлогі історіографічні нариси стосовно доробку сучасної польської 

україністики щодо життя найбільшої національної меншини Другої Речі Посполитої 

містяться в дисертаційних і монографічних працях українських вчених О. Рудої та 

В. Футали. 
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Особливістю сучасної польської україністики стала увага до регіонального 

виміру проблеми польсько-українських взаємин міжвоєнного часу. Чи не найбільш 

популярними при цьому виявилися лемківські сюжети. Сучасне польське 

лемкознавство вдало підсумував Петро Ґава. 

З приходом до влади у Польщі партії «Право і справедливість» безпрецедентну 

увагу протягом останніх років набувають проблеми українсько-польського 

протистояння в часи Другої світової війни та масових депортаційних акцій у перші 

повоєнні роки. Проблематика польсько-українських відносин збагачується 

численними джерельними публікаціями. 

Персоніфікуючи здобутки польської історіографії, Я. Пісулінський слушно 

називає імена таких знаних дослідників, як Р. Тожецький, Г. Мотика, А. Л. Сова, 

Ч. Партач та ін. Вагомими також виявилися здобутки спільних польсько-

українських конференційних проєктів, таких як «Польща – Україна – важкі 

питання». Налагодження і укріплення польсько-українського наукового діалогу 

мало вагому роль у нормалізації історіографічних обговорень багатьох складних 

проблем. 

Я. Пісулінський також вказує на значне коло мало зауважених тем: проблема 

регіонального виміру польсько-українських взаємин, діяльність Українського 

центрального комітету на чолі з В. Кубійовичем, з’ясування суспільно-релігійного 

життя українського суспільства в часи війни, дослідження співпраці поляків з 

радянськими військами у справі боротьби з українським підпіллям тощо. 

Осмислення доробку сучасників у вивченні перебігу та наслідків операції 

«Вісла» здійснили Ґ. Мотика й М. Шуміло. Узагальнюючи стан польської 

україністики в опрацюванні згаданої проблематики, М. Казік слушно вказує на те, 

що польська історіографія досі так і не створила однорідної картини польсько-

українського конфлікту на Волині та в Східній Малопольщі. 

Чимало про здобутки польських україністів в осягненні українських сюжетів 

Другої світової війни і перших повоєнних років пишуть і українські історіографи. 

М. Литвин проаналізував праці польських колег, в яких осмислено мету, засоби і 

наслідки політики радянізації в західних землях України (1939–1941). Р. Грицьків 

вивчив польську літературу з проблеми діяльності Української повстанської армії. 

Польську історіографію волинської трагедії дослідив І. Мищак. Спробу підсумувати 

цілість польської літератури про події Другої світової війни на польсько-

українському прикордонні здійснили О. Каліщук, Л. Хахула, Р. Грицьків. 

Маємо на сьогодні й панорамні погляди на здобутки польської україністики в 

аспекті вивчення українського минулого всього періоду першої половини ХХ ст., 

зокрема Б. Сточевської, поодинокі спроби прописування української проблематики 

в загальному полотні сучасної польської історичної науки Т. Вісліча. 

Щодо інституційного аспекту розвитку сучасної польської україністики, то 

польська та українська література з цього питання не є значною. Такі праці мають 

здебільшого ювілейний характер. Наприклад, ілюстрована історія Студіуму Східної 

Європи Варшавського університету з’явилася з нагоди двадцятип’ятиліття закладу. 
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Іншим прикладом інституційної історіографії є розвідки про Південно-Східний 

науковий інститут у Перемишлі. 

Важливою польською українознавчою інституцією є періодичні видання. На 

сьогодні маємо поодинокі аналітичні праці щодо провідних польських 

українознавчих часописів. Важливе значення журналу «Warszawskie Zeszyty 

Ukrainoznawcze» в інтеграції українознавчих досліджень у Польщі описав Олег Піх. 

Ще однією вагомою українознавчою інституцією є наукові конференції. Про 

більшість з них виходять звіти у науковій періодиці. Серед найбільш резонансних 

міжнародних (а у своїй основі – польсько-українських) конференційних проєктів є  

«Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ ст.», «Історія – 

ментальність – ідентичність. Місце та роль історії та істориків в житті польського та 

українського народів XIX та XX ст.» та ін. 

Значна кількість робіт присвячена персоналійній складовій сучасної польської 

україністики. Біографічні сильветки провідних польських україністів створені в 

різних жанрах. Найбільшим узагальненням позначено некрологічні тексти. 

Прикладом є некрологи О. Вішки, Р. Тожецького та В. Серчика. 

Поширеним жанром біографістики є ювілейні сильветки польських україністів. 

Наприклад, збірний ювілейний текст, присвячений С. Козаку, О. Колянчуку та ін. 

Здебільшого авторами таких ювілейних нарисів є польські вчені. 

Цікавим різновидом біографістики є передмови чи післямови про авторів 

найбільш популярних українознавчих праць. Наприклад, післямова І. Ільюшина про 

Ґ. Мотику, котра міститься в українському перевиданні книги останнього «Від 

Волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-український конфлікт 1943– 

1947 рр.» (Київ, 2013). У цій сильветці український учений доволі докладно оповів 

про творчий доробок свого польського колеги на тлі всієї польської україністики 

сучасності. 

Зрештою, найбільш численною групою історіографічних опрацювань 

персоналістичного плану є біограми польських україністів. Значна кількість біограм 

чолових польських україністів сучасності міститься в академічній «Енциклопедії 

історії України» та «Енциклопедії сучасної України». Одним із найбільш 

авторитетних польських енциклопедичних видань є біографічний словник «Europa 

Środkowo-Wschodnia XX wieku. Słownik biograficzny». 

Певним внеском у розробку проблеми стали історіографічні дослідження 

авторки дисертаційної праці. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» відмічено, що особливістю 

джерельної бази цієї роботи є те, що вона стосується сьогодення і щодня 

збільшується, авторами аналізованих матеріалів нерідко є люди, котрі були свідками 

досліджуваних подій або близькі котрих потерпіли внаслідок українсько-польських 

конфліктів, характер джерела залежить від політичних процесів у країні. 

Виходячи з походження, змісту, специфіки та характеру, джерельну базу 

дослідження поділено на два масиви: друковані й електронні джерела. 

Предметом основної уваги стали друковані джерела. Це узагальнювальні 

дослідження; монографії та дисертації; наукові статті та матеріали конференцій; 
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книжкові огляди та рецензії; збірники документів; епістолярій та інтерв’ю; науково-

популярні та публіцистичні праці; біографічні й бібліографічні покажчики та 

довідкові видання; справочинна документація; офіційні документи державних 

органів. 

Найбільшою «панорамністю» презентації українського минулого першої 

половини ХХ ст. характеризуються узагальнювальні дослідження. Взірцем 

продовження процесу порозуміння українського й польського народів є книга 

«Польща. Нарис історії» (Варшава, 2015). 

Дещо меншим ступенем узагальнення проблематики, але значно більшою 

глибиною з’ясування її вибраних аспектів, характеризується така група джерел, 

котра охоплює монографії та дисертації. Особливу вагомість набув аналіз 

монографічних студій таких польських україністів, як: Р. Тожецький, В. Серчик, 

Ґ. Мотика, Р. Внук, Я. Я. Бруський, Р. Дрозд, С. Стемпєнь, Р. Кусьнєж, Е. Коко, 

О. Вішка, В. Менджецький, Б. Гальчак, Л. Адамський, М. Шуміло, Ґ. Скруква, 

В. Резмер, Я. Пісулінський, Я. Сирник, Ґ. Мазур, М. Новак, Ч. Партач, Л. Кулінська, 

М. Мельник, Г. Купріянович, М. Кротофіль, А. Смолінський, О. Колянчук, 

З. Карпус, Р. Жерелік, І. Галаґіда, М. Зайончковський, Ґ. Грицюк, К. Заморський, Б. 

Ґротт та ін. 

Чималу значущість для нашого дослідження мають монографії 

історіографічного характеру, наприклад праця польського історіографа Т. Стриєка 

«Якого минулого потребує майбутнє? Інтерпретація національної історії в 

історіографії і публічних дебатах в Україні 1991–2004» (Варшава, 2007). 

Вдалим прикладом вивчення різнопланової проблематики історії України  

в польській історіографії є дисертаційне дослідження О. Лінкевич «Сільські місцеві 

громади на території польсько-українського етнічного пограниччя у Східній 

Галичині 1918–1939 рр.» (Варшава, 2008). Чимало уваги здобуткам польських 

україністів в аспекті вивчення українського минулого першої половини ХХ ст. 

присвячено в дисертаціях українських істориків О. Рудої, І. Ярмошика, В. Футали, 

Т. Гриневича, Н. Чорної, Я. Борщика тощо. 

Найбільш чисельною групою джерел є наукові статті та матеріали 

конференцій, опубліковані у тематичних збірках і знаних польських українознавчих 

та сходознавчих часописах. Важливою для дослідження періоду українських 

національно-демократичних змагань є колективна збірка «Праці Українсько-

польської комісії дослідження взаємин 1917–1921 рр.» (Київ, 2019). 

Чимале значення для розкриття теми має і така група історіографічних джерел, 

як книжкові огляди та рецензії. Здебільшого авторами рецензійних текстів 

виступають польські та українські дослідники. 

Виразну змістову специфіку для реалізації завдань нашого дослідження має 

археографічна складова джерельної бази, що у своїй більшості постає у вигляді 

збірників документів. Так, у 1993 р. у Варшаві за редакцією Є. Місила було видане 

документальне зібрання «Акція "Вісла"», яке започаткувало об’єктивне висвітлення 

в Польщі подій 40-х рр. ХХ ст. 
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Важливим для розуміння особливостей становлення та інституціалізації 

сучасної польської україністики є матеріали інтерв’ю та листування. У роботі 

використані матеріали інтерв’ю В. Менджецького, Ґ. Мотики, Р. Внука та ін. Низку 

інтерв’ю з польськими україністами стосовно порушених у дисертації проблем 

вдалося провести й авторці дослідження. 

Під час роботи вдалося зав’язати епістолярний діалог з багатьма польськими 

істориками-україністами: О. Вішкою, А. Ґілем, Ґ. Мотикою, Е. Коко, С. Стемпєнєм, 

Т. Стриєком, Л. Адамським, В. Менджецьким, Я. Я. Бруським, М. Шумілою, 

Р. Висоцьким, Б. Гальчаком, Ґ. Скруквою, Р. Жереліком, Р. Дроздом, 

М. Кротофілем, Р. Кусьнєжем, Ґ. Мазуром, М. Мельником, Я. Мокляком,  

В. Мокрим, В. Резмером, А. Смолінським та ін. Здійснене листування сприяло 

глибшому розумінню становлення сучасного історіографічного процесу у 

персоналогічному вимірі. 

Окреме значення в процесі дослідження мали науково-популярні та 

публіцистичні праці. У роботі використані публіцистичні матеріали представників 

різних течій польської історіографії. Водночас окрему увагу, з огляду на 

громадський резонанс, приділено діяльності «кресових організацій». 

Найбільшим насиченням інформації позначене таке історіографічне джерело, 

як біографічні й бібліографічні покажчики та довідкові видання. Для прикладу 

згадаємо енциклопедичне видання «Вузли пам’яті незалежної Польщі» (Варшава, 

2014). 

Не менш вагомим для розуміння польсько-українських відносин воєнного й 

післявоєнного періоду є колективне видання енциклопедичного характеру «Атлас 

польського незалежницького підпілля 1944–1956 рр.». Надзвичайно цінним для 

розуміння діяльності українського підпілля є книга Ґ. Мазура та Є. Венґєрського 

«Львівська конспірація 1939–1944. Біографічний словник» (Катовіце, 1997). 

Чільне місце серед друкованих джерел посідає різнопланова справочинна 

документація, зокрема матеріали діяльності Українсько-польської комісії експертів 

з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії, документи 

державних органів влади, законодавчі акти Президентів України й Республіки 

Польща, постанови й ухвали польського Сейму щодо вшанування жертв польсько-

українських конфліктів часів Другої світової війни, Волинської трагедії 1943 р., 

зрештою – офіційні звернення представників влади тощо. 

Окремий вид джерельної бази дослідження – електронні джерела. Їх поділено 

на такі групи: офіційні сайти органів влади, сайти-довідники, енциклопедії, досьє 

про персони, організації, офіційні сайти наукових, освітніх і громадських установ, 

сайти наукових журналів, газет, інформаційні сайти, форуми, чати, блоги, 

інтерв’ю, аудіовізуальні джерела. Перевага цього виду документів полягає в 

оперативності висвітлення інформації, загальній доступності тощо. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади роботи» представлена 

сконструйована методологія дослідження, що покликана уможливити розв’язати 

проблему вироблення якісно нового знання про сучасний стан історичної науки в 

Польщі та місце в ній історії України. 
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Робота базується на принципах науковості, об’єктивності, історизму, 

системності й послідовності, цілісності та контекстуалізації. З огляду на 

інтердисциплінарний характер дисертації, в процесі дослідження був застосований 

міждисциплінарний підхід, залучено елементи аналізу історичної пам’яті, процесів 

міфологізації і стереотипізації історії, політики пам’яті. 

Важливою складовою теоретико-методологічної бази роботи є 

багатофакторний підхід до вивчення процесу розвитку польської історіографії, 

діяльності окремих учених і наукових інституцій. Для здійснення якісного аналізу 

результатів діяльності польських учених було поєднано два підходи – історико-

ситуативний  

та історико-ретроспективний як противаги суто описовому методу вивчення 

історіографічного процесу. 

Зазначені принципи були реалізовані через застосування комплексу як 

загальнонаукових (метод системно-структурного аналізу, синхронний метод, 

контент-аналізу та івент-аналізу, ретроспективного й перспективного аналізу) та 

спеціальних методів історичного дослідження (періодизації, історико-порівняльний, 

історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний, проблемно-

хронологічний, біографічний методи тощо), так і історіографічних 

(історіографічний аналіз і синтез, історіографічна класифікація) та джерелознавчих 

методів (класифікації джерел, текстологічного й термінологічного аналізу, 

історичної критики джерел тощо). 

Другий розділ «Новітня польська україністика: інституції, періодика, 

персоналії» висвітлює діяльність польських наукових та освітніх інституцій у 

процесі інтерпретації української історії, визначає місце й роль періодики, 

знайомить із провідними польськими україністами. 

У підрозділі 2.1. «Дослідження історії України в польських наукових та 

освітніх інституціях» виявлено, що починаючи з кінця ХХ ст. у Польщі та за її 

межами з’явилась значна кількість польських наукових та освітніх інституцій, які 

дотепер займаються вивченням історії України. Їхня діяльність є вагомим внеском 

не лише у розвиток польської історіографії, а й у становлення української історичної 

науки загалом. 

Важливе значення для активізації українознавчих досліджень у Польщі мала 

робота польських еміграційних центрів, таких як: Східний інститут у Лондоні, 

журнал «Kultura» й видавництво «Instytut literacki», Польське історико-літературне 

товариство в Парижі, Польський інститут і музей ім. генерала Сікорського та 

Інститут Юзефа Пілсудського в Лондоні, Польський науковий інститут та Інститут 

Юзефа Пілсудського в Нью-Йорку тощо. 

Вивченням історії України в Польщі сьогодні займаються як самостійні 

науково-дослідні установи, так і спеціальні наукові інституції при вищих 

навчальних закладах Польщі. Варшавська україністика є однією з найпотужніших у 

Польщі. У вивченні питань української історії вагомим є внесок Варшавського 

університету. Кафедра україністики – найстаріший центр україністичних досліджень 

у Польщі й Західній Європі. За редакцією С. Козака виходили друком «Warszawskie 
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Zeszyty Ukrainoznawcze», що тривалий час істотно впливали на польську 

україністику. Незамінну роботу в напрямку дослідження історії України здійснює 

Студіум Східноєвропейських досліджень (Studium Europy Wschodniej) 

Варшавського університету, очолюваний Яном Маліцьким. Вагоме місце у вивченні 

різних аспектів історії України посідає Українське історичне товариство в Польщі, 

голова  Роман Дрозд. Значний внесок в осмислення важливих моментів історії 

України першої половини ХХ ст. вносять також такі наукові установи Варшави, як: 

Польське історичне товариство, Інститут історії та Інститут політичних досліджень 

Польської Академії наук, Інститут історії і відділ «Artes Liberales» Варшавського 

університету, Інститут національної пам’яті тощо. 

Почесне місце в Польщі щодо дослідження історії України посідає краківська 

україністика. Передусім треба виділити діяльність Фундації святого Володимира й 

науковців Ягеллонського університету. Істотну роль у розвитку українознавчого 

напрямку діяльності зазначеного університету відіграє Фундація королеви Ядвіґи. 

Важливим українознавчим центром у Польщі є Люблін. Довгий час 

україністика в Любліні була представлена Інститутом Центрально-Східної Європи. 

Сьогодні дослідженнями в галузі проблематики Східної Європи займається Центр 

Східної Європи Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської. Вагомий внесок у 

вивчення історії України першої половини ХХ ст. здійснює кафедра суспільної 

історії та освіти УМКС. Знаним осередком досліджень української історії є також 

Католицький університет ім. Івана Павла ІІ в Любліні. 

Потужна інституція, що займається ґрунтовним вивченням української 

минувшини, розташована в Перемишлі. Україністика в Перемишлі яскраво 

представлена діяльністю Південно-Східного наукового інституту, зокрема його 

очільника С. Стемпєня. 

Значний внесок у розвиток співпраці українських і польських науковців у сфері 

дослідження історії України здійснюють також університети в Слупську, Вроцлаві, 

Жешуві, Ченстохові, Познані, Торуні, Ґданську, Зеленій Ґурі, Ольштині, Білостоку, 

Катовіцах, Лодзі, Щецині, Кошаліні та інших містах. 

Основні напрямки діяльності польських українознавчих інституцій  видання 

наукової літератури українознавчого спрямування, проведення міжнародних 

наукових конференцій на актуальні теми історії України першої половини ХХ ст., 

створення польсько-українських комісій із дослідження актуальних проблем 

спільної минувшини, регулярні стажування українських учених в польських 

установах, залучення українських фахівців до участі в спільних наукових проєктах, 

грантах, у виданні наукових журналів тощо. Така діяльність сприяє спільному 

осмисленню контроверсійних подій історії України першої половини ХХ століття та 

пошуку шляхів порозуміння. 

У підрозділі 2.2. «Місце і роль періодики у висвітленні історії України» 

йдеться про найбільш популярні й знані польські наукові журнали, які висвітлюють 

події історії України першої половини ХХ ст., такі як: «Kultura», «Warszawskie 

Zeszyty Ukrainoznawcze», «Biuletyn Ukrainoznawczy», «Polska – Ukraina. 1000 lat 
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sąsiedztwa», «Studia Polsko-Ukraińskie», «Krakowskie Zеszyty Ukrainoznawcze», 

«Nowa Ukraina», «Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny», «Przegląd 

Wschodni», «Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej», «Nowy Prometeusz», 

«Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne». Дещо меншою мірою порушують 

проблеми української історії першої половини ХХ ст. часописи «Kwartalnik 

Historyczny», «Przegląd Historyczny», «Rocznik Lubelski», «Dzieje Najnowsze», 

«Scripta Historica», «Słupskie Studia Historyczne», «Klio Polska» тощо. 

У підрозділі висвітлена історія розвитку видань, діяльність організаторів, 

проаналізовані українознавчі тексти. Зазначені часописи репрезентують дискусії 

польських і українських вчених із найбільш контроверсійних моментів спільної 

історії та є одними із найпотужніших джерел поширення знань про Україну у 

зовнішньому світі. 

У підрозділі 2.3. «Польські україністи сучасності» репрезентована діяльність 

польських істориків, творчість яких є яскравою ілюстрацією осмислення 

українського минулого; простежені основні тенденції сучасних історіографічних 

процесів у Польщі у напрямку дослідження історії України першої половини ХХ ст. 

на фоні розвитку польської політики історичної пам’яті. 

Доведено, що становлення й розвиток студій пам’яті в Польщі, а разом із тим і 

еволюція історіографічного процесу з дослідження історії України першої половини 

ХХ ст. тісно пов’язані із загальною політичною ситуацією в державі. Діяльність 

польських україністів сучасності проілюстрована згідно з періодами роботи різних 

політичних кабінетів Польщі. Авторка звертає увагу на нерівномірність розвитку 

українознавчих студій у Польщі та його залежність від ювілейних дат, річниць, 

знакових подій українсько-польських відносин, створення спеціальних наукових 

інституцій тощо. 

З’ясовано, що польська україністика в осмисленні історії України першої 

половини ХХ ст. є неоднорідною. Слідуючи за Ґ. Мотикою, згідно з характером 

існуючих робіт, їх авторів можна поділити на: традиціоналістів (Ч. Партач, 

Є. Венґєрський, Б. Ґротт, Л. Кулінська, Б. Пазь, Ґ. Лукомський, Б. Поляк та ін.), що 

висвітлюють образ України та українця в традиційному негативному образі, 

ревізіоністів (Р. Тожецький, Ґ. Мотика, Р. Внук, Я. Я. Бруський, Т. Стриєк, 

В. Менджецький, Ґ. Грицюк та ін.), що відмовляються від історичних стереотипів та 

формують новий образ українця, польських учених українського походження 

(Р. Дрозд, Б. Гальчак, Є. Місило, Г. Купріянович, І. Галаґіда, Б. Гук та ін.), що 

найчастіше доводять дискримінційність політики польського уряду стосовно 

українців, характеризують акції українців у відповідь як самозахист. Окреме місце 

посідають представники неакадемічної науки, які використовують у першу чергу 

усні свідчення учасників тогочасних подій задля доведення «злочинної» діяльності 

українців. Серед них є науковці  економісти, юристи, політологи (А. Корман, 

В. Поліщук, Р. Шавловський), історики-аматори (Щ. Сєкєрка, Е. Сємашко, 

Г. Команський). 

Традиціоналістський напрямок польської україністики представлений 

переважно діяльністю членів «кресових» товариств Польщі, зокрема безпосередніх 
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учасників та очевидців подій польсько-українського протистояння часів Другої  

світової війни (В. Філяр, В. Сємашко, Я. Вільчур) та їх нащадків. 

Наукові позиції дослідників різних течій різняться передусім щодо «гострих» 

моментів протиборства поляків та українців. 

Особливе місце відведено діяльності польсько-українських (українсько-

польських) комісій із вивчення української минувшини. Наголошується, що 

політичне зближення України та Польщі активізує розвиток польських 

українознавчих досліджень; розширення наукових контактів українських і 

польських учених сприяє узгодженню багатьох важких моментів спільної 

українсько-польської спадщини. 

Третій розділ «Актуальні питання історії України перших десятиліть 

ХХ ст. в новітній польській історіографії» порушує проблему існування давнього 

конфлікту між поляками та українцями 1917–1920 рр., коли протистояння на 

західноукраїнських землях переросло у справжню війну за Львів і Галичину в 1918–

1919 рр. Розділ репрезентує й аналіз наукової літератури, у якій висвітлено 

короткочасні моменти українсько-польської співпраці. 

У підрозділі 3.1. «Посилення міжнаціонального протистояння на початку 

ХХ ст.» пояснені причини українсько-польського конфлікту того часу. Як польські, 

так і українські дослідники наголошують, що коріння протиборства треба шукати 

ще в періоді протистоянь українців і поляків кінця ХІХ – початку ХХ ст. На цій 

основі в історичній пам’яті українців і поляків сформувалися міфи і стереотипи 

«про багатовікову війну з Польщею», «шляхетське панування», Польщу як 

«головного ворога української незалежності», носія «ворожих західних цінностей і 

католицтва». У свою чергу, у польському середовищі набув популярності 

«ягеллонський міф», що стверджував права поляків на терени, населені українцями 

тощо. Ці міфи до певної міри даються взнаки й нині. 

У центрі наукових інтересів сучасних польських учених  проблема польсько-

українського порубіжжя («Кресів»), політичний і національно-релігійний розвиток 

Східної Галичини, українсько-польське протистояння на цих землях. 

Науковці Польщі суголосні з їх українськими колегами й у тому, що поляки та 

українці сформували два різних бачення минулого, в основі яких лежать політичний 

та етнічний фактори, що стало основною причиною польсько-українських 

конфліктів на початку ХХ ст. У сучасній польській історіографії чітко відображена 

відміна в поглядах на національні проблеми різних течій польських науковців. Це 

ускладнює польсько-український діалог і збільшує відстань до порозуміння 

українців і поляків щодо питань минувшини. 

У підрозділі 3.2. «ЗУНР та польсько-українська війна 19181919 рр.» 

продемонстроване осмислення проблем формування й діяльності ЗУНР, польсько-

української війни 19181919 рр. в працях сучасних польських істориків. Питанням, 

що викликає найгостріші дискусії вчених, є спір про Східну Галичину. 

Осмислення польськими науковцями окремих фрагментів української 

минувшини перших десятиліть ХХ ст. протягом останнього тридцятиріччя мало 
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різний якісний вимір. У роботах кінця 80-х  початку 90-х рр. ХХ ст. автори 

переважно демонструють «традиційний» погляд на українсько-польські відносини. 

Наукові праці кінця 1990-х рр. побудовані на багатому джерельному матеріалі,  

значна увага приділена політичним аспектам польсько-українських протистоянь. 

Найглибшою роботою цього періоду в сенсі джерельного матеріалу й інтерпретації 

конфліктів українців і поляків можна вважати працю М. Клімецького «Польсько-

українська війна за Львів та Східну Галичину 19181919 рр. Політичні та військові 

аспекти» (Варшава, 1997). Наприкінці 1990-х рр. науковці все частіше почали 

використовувати дані еміграційних польських архівів. Як приклад, можна назвати 

роботу М. Козловського «Забута війна: бої за Львів та Східну Галичину 1918 

1919 рр.» (Бидгощ, 1999). Більш серйозне осмислення теми почалося на межі 

тисячоліть, коли з’явилася можливість користуватися матеріалами колишніх 

радянських архівів. У цей час у Польщі виникають наукові центри, що займаються 

дослідженням історії воєн. Тема польсько-українсько-радянської війни стає 

найпопулярнішою. Знані фахівці з військової тематики – професори Торунського 

університету ім. М. Коперника А. Смолінський, М. Клімецький, З. Карпус, 

М. Кротофіль – почали на високому фаховому рівні вивчати військові аспекти 

польсько-українського конфлікту. 

Можна виділити такі питання, які найчастіше порушують у своїх дослідженнях 

польські вчені: концепції розв’язання проблеми Східної Галичини: федераційна 

Ю. Пілсудського й інкорпораційна Р. Дмовського; проблема Брестського миру та 

його значення для розгортання польсько-українського конфлікту; роль гетьманату в 

реалізації мети українського націоналізму; готовність і можливості українців і 

поляків до реалізації своїх державницьких прагнень; оцінка ролі Директорії УНР в 

польсько-українській війні початку ХХ ст.; сприйняття українців на міжнародній 

арені; причини і перебіг польсько-українського конфлікту; роль Українських 

січових стрільців у суперечках українців і поляків; вади Галицької армії; причини 

поразки українців у конфлікті 19181919 рр.; місце польсько-українського 

конфлікту в європейській політиці. 

У сучасній польській історіографії спостерігаються розбіжності щодо 

термінологічних позначень польсько-українських відносин 19181919 рр. Більшість 

польських істориків трактує згадані події як «війну» (А. Смолінський, 

М. Кротофіль, М. Вжосек, М. Козловський, Ґ. Лукомський, Ч. Партач, Б. Поляк, 

М. Клімецький, Т. Копанський). Однак частина вчених характеризує це явище 

терміном «конфлікт» (Я. Рубаха, Р. Ґалуба). Різниця виявляється також у визначенні 

хронологічних рамок подій. 

У підрозділі 3.3. «Військова співпраця часів Директорії» висвітлена позиція 

сучасних польських вчених щодо військового союзу українців і поляків 1920 р. 

Окреме місце відведене постаті Симона Петлюри в історії. 

Однією з перших книг, яка внесла нові тенденції у висвітлення образу 

С. Петлюри й польсько-українських відносин на тлі подій у Східній Галичині, стало 
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дослідження М. Козловського «Між Сяном і Збручем. Війни за Львів і Східну 

Галичину 19181919» (Краків, 1990). 

Переломом у дослідженнях постаті С. Петлюри стали наукові конференції, що 

були проведені у Варшаві й Торуні з нагоди 75-ї річниці підписання Варшавської 

угоди. У Польщі було видано чимало наукових розвідок щодо відносин С. Петлюри 

з Ю. Пілсудським, військових шансів польсько-українського союзу. 

Знаними фахівцями сьогодення з питань співпраці українців і поляків часів 

Директорії є польські вчені Я. Я. Бруський, В. Сулея, С. Шайдак, С. Стемпєнь, 

М. Шуміло та ін. Польсько-український союз піддали аналізу у своїх наукових 

розвідках також українські вчені Л. Зашкільняк, А. Руккас, В. Верстюк, І. Срібняк, 

Є. Сінкевич, Р. Лаврецький, В. Боримський, Ю. Котляр тощо. 

Погляди вчених збігаються щодо причин підписання Варшавської угоди. 

Історики вважають, що до цього кроку обидві сторони спонукала більшовицька 

загроза. Метою договору визначають створення противаги для більшовицької Росії. 

Польські науковці досить високо оцінили українців як союзників. Деякі польські та 

українські вчені суголосні в тому, що військову кампанію 1920 р. треба трактувати 

як польсько-українсько-радянську війну. Окремі історики доходять висновку, що 

зв’язок з Польщею був тоді чи не єдиним шансом на створення незалежної й 

суверенної України. Наголошується, що Варшавський договір став ідейною 

основою української еміграції після 1920 р., вершиною концепції Східної Європи. 

Разом із тим, на переконання польських науковців, важливою перепоною на 

шляху польсько-українського порозуміння було постання Західноукраїнської 

Народної Республіки й кровопролитна боротьба її лідерів проти Польщі. На думку 

В. Сальського, фатальне значення для державницьких інтересів України мало 

приєднання ЗУНР до УНР. Частина вчених переконана, що Варшавський договір із 

самого початку був приречений на провал. Польські науковці не підтримують тезу 

українських істориків Л. Зашкільняка й М. Крикуна про те, що договір Пілсудський 

 Петлюра був укладений під тиском Варшави. 

Уважаємо, що польсько-українська концепція спільної боротьби дещо 

ідеалізована в польській науковій літературі. Разом із тим Варшавська угода й 

донині залишається предметом найсуперечливіших оцінок в історіографії, а також 

найбільш вразливим моментом в оцінках діяльності С. Петлюри. 

Четвертий розділ «Українська проблематика міжвоєнного часу в сучасних 

польських наукових дослідженнях» порушує найбільш актуальні й висвітлені в 

польській історіографії питання історії України 19181939 рр. 

У підрозділі 4.1. «Українці в Другій Речі Посполитій» наголошується на 

важливому значенні в працях польських учених проблем національної політики Речі 

Посполитої. Демонструється еволюція поглядів сучасних польських істориків на 

питання східної політики урядів Польщі щодо національних меншин. Значна увага 

звернена на українсько-польські відносини міжвоєнного періоду. 

Польські історики порушують проблеми національної ідентифікації населення 

прикордоння, змін у психології і світогляді українського селянства, що настали 



20 
 

після революційних дій 19171920 рр., діяльності Українського національно-

демократичного об’єднання. Важливим аспектом є дії Організації українських 

націоналістів. Польські автори чимраз частіше задаються питанням: як визрівала 

ідея вирішення польського питання в середовищі ОУН у 1930-х рр.?  

Чи існували вже тоді в українських націоналістів плани етнічної чистки поляків? 

Такі болючі проблеми знаходять серед польських учених протилежні відповіді. 

Представники «кресових» організацій дають однозначну позитивну відповідь. 

Науковці виводять причини українсько-польського конфлікту безпосередньо з 

ідеології українського інтегрального націоналізму. Вагоме місце в працях польських 

дослідників відведено політиці осадництва, пацифікації, проблемі нищення 

православних церков на Холмщині й Південному Підляшші в 1938 р. Більша увага 

приділена історії українського населення Галичини, Західної Волині, Підляшшя, 

Холмщини, Західного Полісся, Надсяння й Лемківщини. Значно меншою увагою 

вчених охоплені проблеми українців, які опинилися у міжвоєнний період під владою 

Румунії та Чехословаччини. 

Більшість польських істориків, підсумовуючи двадцятирічний досвід 

перебування українців у ІІ Речі Посполитій, стверджує, що він для української 

національної меншини був більше негативним, аніж позитивним. Польські науковці 

погоджуються з тезою про те, що політика польської держави в міжвоєнну добу 

призвела до загострення польсько-українського конфлікту, а надто в останні роки 

перед вибухом Другої світової війни. На думку польських учених, в міжвоєнній 

Польщі суспільний конфлікт поєднувався з національним. 

У підрозділі 4.2. «Суспільно-політичне та культурне життя 

Наддніпрянщини» доведено, що в сучасній польській історіографії приділено 

достатньо уваги проблемам історії радянської України міжвоєнного часу. 

Найбільша увага вчених до сьогодні зосереджена на питаннях становлення 

радянської влади на українських землях, злочинах більшовиків, колективізації, 

голоду 1921–1923 рр., Голодомору 19321933 рр. в Україні, сталінських репресіях, 

депортаціях тощо. Важливим моментом, який намагаються з’ясувати польські 

історики, є питання причин провалу Варшавської угоди. Порушується також 

проблема Ризького договору. 

У сучасній польській історіографії, так само, як і в українській, останнім часом 

дослідники щораз частіше послуговуються поняттям «совєтський» на окреслення 

суті державного ладу в радянській Україні після 1921 р. За допомогою цього слова 

науковці намагаються розрізняти інституції, створені більшовиками, та українські 

національні інституції. Стосовно Ризького договору, то окремі польські вчені 

стверджують, що документ оминав право українців на суверенність. 

Серед істориків поширені два терміни на позначення подій 19321933 рр.: 

«Великий Голод» та «Голодомор», однак друге визначення використовується 

частіше. Багато польських фахівців із проблеми голоду в Україні підтверджує тезу 

про те, що Голодомор 19321933 рр. в Україні був «голокостом» українського 
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народу. Серед причин Голодомору називають колективізацію, ліквідацію т. зв. 

куркульства, високі податки для селян. 

Важливою темою в польській історіографії є злочини радянської влади. Окремі 

вчені вказують, що «чистки» почалися в другій половині 1930 р. 

Сучасна польська історіографія вирізняється ґрунтовною джерельною базою, 

плюралізмом думок і наукових висновків. 

У підрозділі 4.3. «Українська політична еміграція» встановлено, що 

актуальність проблеми української еміграції в міжвоєнний період підсилюється 

необхідністю визначення внеску «петлюрівців» у боротьбу за відродження 

незалежної Української держави. 

Одними з перших польських фахівців проблеми української еміграції 

порушили вчені Торунського університету З. Карпус та О. Вішка. Знаним 

дослідником інтернованих вояків УНР є історик із Перемишля О. Колянчук, який 

вивчає проблеми інтернованих військ УНР в Каліші 19201929 рр. 

Ґрунтовну роботу на тему інтернованих вояків УНР здійснив професор 

Ягеллонського університету Я. Я. Бруський. Праця вченого «Петлюрівці. 

Державний центр Української Народної Республіки в еміграції (1919–1924)» 

(Краків, 2000) стала першим монографічним дослідженням діяльності УНР за 

кордоном. Я. Я. Бруський доводить, що еміграційна влада УНР була єдиною 

легальною владою українців на той момент. 

Багато відомостей про життя української еміграції в Польщі подає тогочасна 

преса. Тривалий час майже єдиним дослідженням української преси в ІІ Речі 

Посполитій 1918–1939 рр. була робота Євгена Місила «Перелік заголовків 

української преси в Другій Речі Посполитій 1918–1939 рр.» (Варшава, 1983). 

Польські історики порушили питання щодо причин еміграції українських 

вояків, умов їхнього перебування в таборах для інтернованих УНР, відносин 

еміграційного уряду УНР з польською владою, культурно-просвітньої діяльності 

українських політичних емігрантів, внеску «петлюрівців» у боротьбу за 

відродження незалежної Української держави тощо. Історики подали детальний 

опис кількісного та якісного складу української армії. Учені наголошують на 

значенні польської матеріальної допомоги для подальшої діяльності українських 

військових. 

Водночас польські вчені запевняють, що після розриву відносин з поляками 

боротьба українців проти більшовиків була безнадійною. Наголошується, що навіть 

найбільша фінансова допомога і політична підтримка на міжнародній арені не 

змогла б компенсувати українцям втрату стратегічного союзника  польського 

війська. 

Більше інформації польські вчені подають про перший період перебування 

українських інтернованих у Польщі. Менше уваги приділено життю українців у 

польських таборах для інтернованих у 1922–1924 рр., зокрема незадовільним 

умовам утримання політичних емігрантів. Майже немає інформації про ставлення 

польського населення до українських інтернованих, про побутові взаємини 
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українців і поляків, замовчує польська історіографія факти неналежного утримання 

могил вояків УНР на території Польщі. Сучасна історіографія потребує досліджень 

про долі окремих українських інтернованих, формування й розвиток їхньої позиції 

щодо радянської влади. Варто також приділити увагу порівняльному аналізу життя 

українських емігрантів, які залишились у Польщі, і тих, хто повернувся до 

радянської України. 

Загалом, польські вчені доходять висновку, що петлюрівський політичний табір 

мав велике значення для розвитку незалежної Української держави. Активна 

діяльність українських інтернованих у Польщі допомогла зберегти безперервність 

української державної влади та основи української державності для подальшого 

відродження незалежної України. 

П’ятий розділ «Проблеми українсько-польських відносин 1939–1947 рр. в 

новітній польській історіографії» репрезентує візії сучасних польських 

історіографів щодо актуальних питань історії України часів Другої світової війни. 

У підрозділі 5.1. «Діяльність українського підпілля» наголошено, що доволі 

актуальною темою в сучасній польській історіографії є проблема ОУН та УПА. 

В оцінках діяльності українських націоналістів польські історики демонструють 

плюралізм поглядів та позицій. Проблемою є прояви стереотипних уявлень щодо 

польсько-українських відносин. 

У польській історіографії немає сумнівів у тому, що діяльність українських 

націоналістів, зокрема фракції ОУН (б) на початку війни стала причиною 

подальших кривавих подій на Волині й Галичині. Більша частина польських учених 

характеризує діяльність ОУН та УПА як таку, що мала ознаки геноциду. 

Різниця в поглядах стосується хронологічних рамок початку й кінця масових 

злочинів. Представники «кресових організацій» обмежують їх періодом 1943 

1944 рр., хоча окремі історики називають і 1947 рік. «Кресов’яни» залічують до 

жертв конфлікту також вояків польського війська, міліціянтів, що полягли в 

боротьбі з українським підпіллям. 

Частина польських істориків визнає політику польської влади щодо 

українського населення під час Другої світової війни дискримінаційною й 

несправедливою. Звернена увага на загострення антагонізму з боку як української, 

так і польської нації. Причиною визначають також програну українцями війну 

19181919 рр., німецьку й радянську окупаційну політику. Представники «кресових 

товариств» заявляють, що польська урядова політика ніяк не вплинула на 

погіршення польсько-українських відносин. 

Розходження серед польських учених викликають і питання термінології. 

Частина польських істориків називає польсько-українські відносини 3040-х рр. 

ХХ ст. «польсько-українським конфліктом», діяльність українських націоналістів – 

«антипольською акцією ОУНУПА» (таку ж позицію демонструє й більша частина 

українських учених). Хоча дедалі більше польських науковців схиляється до 

визначення дій представників націоналістичної української течії як таких, що мали 

ознаки етнічних чисток. На думку представників «кресових товариств», такі 
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визначення знімають з української сторони відповідальність за вбивства. 

«Кресов’яни» стосовно діяльності українських націоналістів наполягають лише на 

терміні «геноцид» щодо польського населення часів Другої світової війни. 

У підрозділі 5.2. «Волинська трагедія» досліджено, що Волинська трагедія  

це одна з найтрагічніших сторінок усього періоду польсько-українського 

протистояння. Більшість польських учених називають призвідником та 

організатором трагедії на Волині Українську повстанську армію. У польській 

історіографії залишається актуальним питання про те, як характеризувати події на 

Волині й у Східній Галичині часів Другої світової війни: «конфлікт», «етнічна 

чистка», «війна», «громадянська війна», «війна у війні» чи «геноцид». Щораз більше 

сучасних польських учених характеризують Волинську трагедію або як геноцид 

проти польського населення, або як етнічну чистку з ознаками геноциду. 

Представники української сторони вважають події на Волині в 1943 р. 

відплатою за антиукраїнську політику польського уряду протягом століть.  

В українській історіографії стосовно тогочасних польсько-українських відносин на 

Волині використовуються терміни «конфлікт», «трагедія», «протистояння» тощо. 

Хоча сьогодні є представники обох сторін, які закликають до визнання подій на 

Волині як спільної трагедії та покладають вину за неї на обидві сторони. 

Польські історики не погоджуються з позицією української сторони, що напади 

на українців на Люблінщині й Холмщині в 1942 р. призвели до Волинської трагедії, 

що злочинні дії української та польської сторін були подібними. У польській 

історіографії представники ОУН (б) і УПА асоціюються перш за все з масовими 

вбивствами поляків, вчиненими в 19431945 рр. на території Волині й Східної 

Галичини. 

Серед найвідоміших польських фахівців з проблем Волинської трагедії є  

Ґ. Мотика, Р. Внук, А. Л. Сова, М. Шуміло, польські історики українського 

походження І. Галаґіда, Р. Дрозд. Вагоме місце у вивченні цього питання посідають 

також праці учасників Волинської трагедії В. Філяра та В. Сємашка, роботи 

представників неакадемічного напрямку Щ. Сєкєрки, Г. Команського. Важливо, що 

до діалогу з приводу контроверсійних моментів волинських подій залучені 

українські вчені І. Ільюшин, Л. Зашкільняк, Б. Гудь, В. В’ятрович, В. Сергійчук, 

О. Каліщук. Жваву участь у дискусії беруть також науковці західної української 

діаспори, історики-україністи і полоністи США (Роман Шпорлюк, Ян Томаш Ґросс, 

Тімоті Снайдер, Паул Бест), Канади (Павло-Роберт Магочій) та інших країн. 

Якщо брати до уваги територію сучасної Польщі й період до липня 1944 р., 

то увага польських учених прикута до антипольської діяльності українських 

націоналістів, головним чином у Бещадах. Майже відсутній критичний підхід  

до антиукраїнських виступів польського підпілля, зокрема на Люблінщині й 

Жешувщині, актів терору щодо українського мирного населення на цих територіях в 

19441947 рр. з боку польського війська. 
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Однією з дискусійних проблем, які розглядаються в контексті Волинської 

трагедії, є спроби українського й польського підпілля порозумітися між собою та 

можливість припинення конфлікту в той час, коли він ще не набув масового 

характеру. Однак значна кількість учених вважає, що це було неможливим. Дискусії 

спричиняє й дата 11 липня 1943 р., визначена представниками «кресових» 

середовищ як День пам’яті загиблих від рук ОУН і УПА на східних землях ІІ Речі 

Посполитої. Польські вчені доводять, що в цей день відбулася одночасна атака 

відділів УПА на понад сто польських сіл. Українська сторона наголошує, що це 

твердження потребує серйозного уточнення. Розходження викликають підрахунки 

істориками жертв польсько-українських протистоянь. Як у польській, так і в 

українській історіографії переважає демонстрування лише власних жертв конфлікту. 

У підрозділі 5.3. «Повоєнні переселення. Операція «Вісла»» зазначено, що 

проблема повоєнних переселень українців з Польщі до УРСР і загалом обміну 

населенням, зокрема акція «Вісла», посідає одне з чільних місць у сучасній 

польській історіографії. Це ще одна гостра проблема українсько-польських відносин 

ХХ ст. Історики розглядають операцію «Вісла» як останній акорд польсько-

українського конфлікту часів Другої світової війни та повоєнного періоду. 

Більшість робіт польських істориків присвячені переселенню українців з 

Польщі. Депортації польського населення з України описані мало. Варто було б 

приділити більшу увагу дослідженню доль переселених. 

Як польські, так і українські дослідники визнають несправедливість акції 

переселення. Частина польських учених (т. зв. традиціоналісти) характеризує її як 

необхідність, пояснюючи тим, що антипольські дії УПА в 1945–1947 рр. можна було 

спинити лише масовим виселенням. Друга група польських учених (т. зв. 

ревізіоністи) вважає, що «Вісла» не була необхідною й можна було нейтралізувати 

УПА не вдаючись до таких жорстких методів. Щодо робіт представників 

неакадемічної науки  автори підкреслюють винищувальний характер акції. Окремі 

польські історики оцінюють операцію «Вісла» як справедливу. Польські науковці 

українського походження у проведенні акцій переселення звинувачують 

комуністичну владу Польщі. Акцію «Вісла» називають «етнічною чисткою 

українського населення». 

Значна частина польських учених вважає головними причинами цієї акції 

використання польськими комуністами радянської моделі національної політики, 

ідеї будівництва національної держави за рахунок асиміляції етнічних меншин. 

Метою депортацій визначають позбавлення від клопотів з українською меншиною. 

Більшість істориків визнає, що в останній фазі депортація набула форми класичної 

етнічної чистки. Загальну кількість виселених українців польські історики 

окреслюють як 140 тис. осіб. Українські історики стверджують, що метою 

депортаційної операції була ліквідація УПА й зазначають різні цифри щодо 

кількості українців, які потерпіли внаслідок акції «Вісла»: від 140 до 220 тис. осіб. 
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Між істориками й досі тривають дискусії щодо причин, мети, дати початку й 

кількості жертв операції «Вісла», немає єдиної думки щодо причетності Кремля до 

цієї акції. 

Окреме місце в дослідженнях обміну населенням посідає проблема лемків, 

питання їх національної ідентичності. Учені звертають увагу на відносини лемків  

з УПА, причину розколу в середовищі лемків, трагічну долю лемківського  

населення. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Вивчення польської історіографії 19892020 рр. показало, що протягом 

досліджуваного тридцятиріччя в середовищі польських дослідників минулого 

утвердився стійкий інтерес до української проблематики. Систематизація та аналіз 

виявленого комплексу історіографічних джерел щодо дослідження багатьох 

проблем і подій історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській науці 

дає змогу сформулювати такі висновки: 

1. Історіографія обраної теми відзначається фрагментарністю, різним темпом 

інтенсивності звернення до багатьох сюжетів, залежністю від появи нових якісних 

концептуальних досліджень, відсутністю синтетичної студії, що давала б відповідь 

на питання про зміст і сутність процесу осмислення сучасними польськими 

науковцями української минувшини першої половини ХХ ст. 

Виявлена та упорядкована джерельна база польської історіографії з історії 

України першої половини ХХ ст. разом із застосуванням відповідного 

методологічного інструментарію та узагальненої історіографічної літератури 

дозволяє відтворити ґенезу історіографічного процесу, окреслити його провідні 

тенденції й особливості, оцінити об’єктивність і повноту існуючих історіографічних 

фактів із досліджуваної проблеми, виділити аспекти, що потребують подальшого 

вивчення. 

2. Установлено, що активний розвиток новітньої польської україністики 

стрімко почався після 1989 р. Появі численної кількості видань українознавчого 

спрямування сприяли політичні та ідеологічні зміни в Польщі й Україні. На 

історіографічний процес значний вплив справила кон’юнктура історичної політики, 

котру провадили уряди обох держав. Особливого інтересу набули питання польсько-

українських відносин. Активізувалась діяльність правих політичних сил і «кресових 

товариств». Історична проблематика почала активно входити до політичного 

діалогу. Українсько-польська дискусія відбувалася під патронатом державних 

інституцій. 

Після приходу до влади у Польщі партії «Право і справедливість» серед 

польських істориків набула гостроти проблема українсько-польського протистояння 

в часи Другої світової війни та перші повоєнні роки. І досі українська тематика у 

Польщі обертається передусім довкола трагічних сторінок українсько-польського 

минулого. Спільна минувшина, що перебувала в полоні численних міфів і 

стереотипів, стала об’єктом політичних маніпуляцій. Проблемою українсько-



26 
 

польського діалогу став також той чинник, що українські інтелектуали із помітним 

запізненням сприймають західні теоретичні новації. Як наслідок, вчасно не був 

сформований теоретичний фундамент для якісного професійного діалогу з 

польськими колегами на теми історичної пам’яті. Негативну роль зіграла й 

практична відсутність міждисциплінарних досліджень на актуальні теми історії 

України першої половини ХХ ст. як з польської, так і з української сторони. 

У результаті в польсько-українському дискурсі надалі домінують «важкі» теми 

українсько-польських відносин, продовжуються гострі дискусії науковців навколо 

контроверсійних питань, відбуваються т. зв. «бої за історію», спроби інтегрувати 

власне бачення проблем пам’яті у світовий пам’яттєвий простір, глорифікація 

«своїх» героїв і несприйняття «чужих», безоглядна критика протилежних позицій, 

звеличування історичного минулого та конструювання «романтизованих» 

національних образів тощо. Усе це призводить не лише до стагнації діалогу між 

польськими та українськими вченими, перманентного погіршення образу сусіда й 

формує нові міфи, а й створює багато ризиків для перспективи швидкого 

узгодження позицій і самих відносин між Польщею та Україною. 

Вияснено чинники, що позитивно впливали на становлення польського 

історичного наративу з проблем історії України першої половини ХХ ст. З-поміж 

них  діяльність польських еміграційних центрів та потужних українознавчих 

платформ, таких як Східний інститут, музей ім. генерала Сікорського, Інститут 

Юзефа Пілсудського та Польський інститут у Лондоні, журнал «Kultura» й 

видавництво «Instytut literacki», Польське історико-літературне товариство в Парижі, 

Польський науковий інститут та Інститут Юзефа Пілсудського у Нью-Йорку тощо; 

підписання офіційних заяв Президентів України та Республіки Польщі щодо 

взаєморозуміння, зокрема документа «До порозуміння і єднання» від 21 травня 

1997 р.; діяльність спільних Польсько-українських (Українсько-польських) комісій, 

конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо з актуальних питань польсько-

української минувшини, участь у дискусіях як польських, так і українських 

істориків. Особливо помітну роль в обговоренні проблем ХХ ст. відіграв науковий 

семінар «Україна – Польща: важкі питання» (1997–2008). 

З’ясовано, що польська україністика в осмисленні історії України першої 

половини ХХ ст. є неоднорідною. Наразі в польському інтелектуальному просторі 

співіснують українознавчі наукові й науково-дослідні установи, періодичні видання, 

окремі вчені, що представляють різні наукові напрямки та подекуди відмінне 

бачення подій історії України. Проблеми української минувшини досліджують не 

лише історики, а також політологи, соціологи, публіцисти, політики, журналісти. 

Професійні історики прагнуть якомога об’єктивніше реконструювати хід подій 

української історії першої половини ХХ ст., використовуючи ґрунтовну джерельну 

базу й різноманіття методик. Нефахові історики часто під час проведення 

досліджень нехтують основними історичними принципами об’єктивності та 

науковості, використовують джерела, достовірність яких викликає сумніви (спогади, 

свідчення очевидців, твори художньої літератури тощо). Важливу нішу в сучасній 

польській історіографії займають польські учені українського походження. 
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Особливістю робіт цих науковців є те, що вони цілковито присвячені українській 

проблематиці і представляють проблеми українсько-польських відносин із 

урахуванням як польської, так і української позицій. Спостерігається схильність 

частини донедавна незаангажованих істориків до позиції крайніх правих і так званих 

кресових середовищ. Наявне нерівномірне вивчення та опрацювання досліджуваних 

тем. Значна частина польської україніки присвячена політичній історії. Проблемою 

є домінування публіцистичного дискурсу над науковим. 

Наголошено на значному внеску у дослідження подій історії України першої 

половини ХХ ст. таких наукових та освітніх осередків, як: Фундація святого 

Володимира Хрестителя Київської Русі, Інститут Центрально-Східної Європи, 

Південно-Східний науковий інститут, Польська академія наук, Польське історичне 

та Історіографічне товариство, Інститут національної пам’яті та Українське 

історичне товариство Польщі, а також Варшавський, Ягеллонський, Люблінський, 

Познанський, Вроцлавський, Ґданський, Торунський університети тощо. 

Визначено важливу роль у становленні та розвитку україністики в Польщі 

таких наукових часописів, як: «Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze», «Наше 

слово», «Studia Polsko-Ukraińskie», а згодом  «Biuletyn Informacyjny», «Biuletyn 

Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania Ukrainoznawcze», «Biuletyn 

Ukrainoznawczy», «Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa», «Studia Polsko-Ukraińskie». 

Чільну роль серед польських українознавчих видань відіграють журнали 

«Krakowskie Zеszyty Ukrainoznawcze» та «Nowa Ukraina», спеціальні сходознавчі 

видання «Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej» і «Przegląd 

Wschodni», журнали «Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny», «Rocznik 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej», «Wschód Europy. Studia humanistyczno-

społeczne» та інші. Зазначені часописи є одними із найпотужніших майданчиків для 

українсько-польського діалогу та вагомим джерелом поширення знань про Україну 

в зовнішньому світі. 

Звернено увагу на складнощі розвитку історіографічного процесу дослідження 

історії України першої половини ХХ ст., пов’язаних із суб’єктивними та 

об’єктивними чинниками. Так, на етапі формування перебувають наукові школи, в 

нестабільному становищі знаходяться окремі наукові центри, а деякі з інституцій 

припинили своє існування. Останнім часом спостерігається відчутний політичний 

тиск на польських дослідників, що займаються українською проблематикою. 

Змушені відстоювати права на власні оцінки польські історики українського 

походження. 

У свою чергу, певні політичні й соціальні обставини, зокрема діяльність 

«кресових» товариств, інтерпретація подій нефаховими істориками, масове 

поширення публіцистичної літератури пропагандистського характеру, використання 

історичних сюжетів у політичних інтересах тощо, ускладнюють і затримують 

процес якісного вивчення та аналізу української минувшини, відбиваються на 

сприйнятті окремих сюжетів історії небайдужими свого минулого громадянами, 

формуванні усталеного образу тієї чи іншої події, що нерідко далекий від свідчень 

джерел. 

https://www.istpravda.com.ua/short/2013/03/29/118231/
https://www.istpravda.com.ua/short/2013/03/29/118231/
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Разом із тим підтверджено, що спільна робота українських і польських 

істориків сприяє узгодженню багатьох важких моментів українсько-польської 

спадщини, розвитку польсько-українського наукового діалогу, що, у свою чергу, є 

підґрунтям для нормалізації відносин України та Польщі. Польські дослідники 

поступово відмовляються від спрощених інтерпретацій складних історичних подій, 

від демонізації образу «іншого» та героїзації «свого». Публікації польських вчених в 

українських наукових виданнях і українських істориків у польських журналах і 

збірниках сприяють узгодженню підходів до контроверсійних подій спільної 

минувшини першої половини ХХ століття. 

3. Стосовно початку ХХ ст. досліджено, що польські історики чи не найбільше 

фокусуються на питанні становлення українського суспільно-політичного руху на 

східногалицьких землях, слушно вбачаючи у тогочасних подіях корені майбутніх 

непростих українсько-польських взаємин. Значна увага в сучасній польській 

історіографії приділена діяльності провідних українських діячів (насамперед, 

митрополита Андрея Шептицького та Михайла Грушевського). 

Певне висвітлення в історіографічних розвідках польських дослідників здобула 

проблема міжнаціональних взаємин 19181919 рр. Більша увага звернена на 

мілітарні аспекти українсько-польських відносин цього періоду, епізоди польсько-

української військової співпраці часів Директорії. Значна увага приділена питанням 

боротьби за Львів та Східну Галичину в 1918–1919 рр., а також союзу Пілсудський – 

Петлюра. У висвітленні подій польсько-української війни 19181919 рр. розбіжність 

у науковців викликає визначення польсько-українських відносин початку ХХ ст. 

Більшість польських істориків трактують згадані події як «війну». 

Відмічено, що окремі висновки польських учених викликають критичну 

реакцію вітчизняних дослідників. Українські історики вказують на необхідність 

переоцінки поглядів польських науковців щодо етнодемографічної ситуації на 

західноукраїнських землях на початку ХХ ст., формування східних кордонів Другої 

Речі Посполитої, «гуманності» ведення бойових дій легіоністами, 

«непоступливості» українців на переговорах з поляками та місіями Антанти тощо. 

Деякі українські учені відзначають залежність польських науковців від 

інтерпретаційних традицій міжвоєнної україністики. 

Разом із тим акцентована увага на наявності солідарних поглядів українських і 

польських істориків щодо здобутків і прорахунків польської україніки в аспекті 

дослідження творчості чолових представників українського руху. Однак, попри 

насиченість історіографічної рефлексії, у наш час і надалі бракує цілісного 

осмислення всієї польської літератури про факти та події українського минулого 

початку ХХ ст. Бракує видань, присвячених ЗУНР, діяльності української еміграції, 

становищу українців на Наддніпрянщині, Брестському миру тощо. Найпомітнішою 

лакуною є відсутність у дослідженнях проблематики економічного життя поляків і 

українців на південно-східних теренах Другої Речі Посполитої. 

4. Щодо української проблематики міжвоєнного часу досліджено, що польські 

вчені звертають увагу на гостроту й невирішеність національного питання в 
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міжвоєнній Польщі. Зазначається важливість українського питання в міжнародній 

політиці того часу. Більшою мірою польські історики зосереджуються на минувшині 

тих українських земель, що свого часу перебували під владою Речі Посполитої 

(Галичина, Волинь, Холмщина, Підляшшя, Лемківщина тощо). Значна увага 

звернена на висвітлення історії українців у складі більшовицької Росії, а згодом  

Радянського Союзу. Недостатньо уваги приділено проблемам українського 

населення Буковини, Хотинщини, Аккерманського та Ізмаїльського повітів 

Бессарабії, що перебували під владою Румунії, а також історії українців Закарпаття 

у складі Чехословаччини. 

Щодо найпопулярніших тем стосовно процесів у Західній Україні 1919 

1939 рр., то насамперед висвітлюються питання національної політики Речі 

Посполитої в міжвоєнний період, осадництва, пацифікації, асиміляції, релігійних 

утисків українців, діяльності українських націоналістів, політики прометеїзму. 

Вагоме місце в польській історіографії відводиться проблемі українського 

університету й нищення православних церков на Холмщині й Південному Підляшші 

в 1938 р. Певна увага в польській науковій літературі приділена роботі української 

парламентарної репрезентації у Сеймі та Сенаті Речі Посполитої. 

Однією з найбільш вивчених є тема польсько-українського союзу 1920 р. 

Потужним центром українсько-польських відносин, що проводить дослідження 

військових аспектів української історії, є Торунь. Польські історики всебічно 

дослідили передумови та процес укладання Варшавської угоди, з’ясували вплив 

російського чинника на українську політику Ю. Пілсудського тощо. Учені високо 

оцінили польсько-український союз 1920 р., значення армії УНР в боротьбі проти 

більшовицької Росії. 

Доволі дослідженими є також питання радянської історії України: радянсько-

польська війна та місце в ній України, Ризький мир, проблема національних 

меншин, голод 19211923 рр., НЕП, українізація, індустріалізація, колективізація, 

Голодомор, злочини радянської влади, репресії тощо. Окреме місце в польській 

історіографії посідає діяльність української політичної еміграції. Науковці визнають 

велике значення петлюрівського політичного табору для збереження основ 

української державності й подальшого становлення незалежної України. 

Загалом частина істориків визнає, що політика польського уряду в міжвоєнний 

період призвела до загострення польсько-українського конфлікту, що дії українців 

частіше були відповіддю на дискримінаційну політику Речі Посполитої. Однак такі 

твердження не є поширеними. 

Особливістю сучасної польської україністики стала увага до регіонального 

виміру проблеми польсько-українських взаємин міжвоєнного часу. Чи не найбільш 

популярними при цьому виявилися лемківські сюжети. Сучасна польська 

історіографія робить наголос на відмінності релігійних процесів на Лемківщині від 

інших заселених українцями територій. З огляду на це, польські історики по-різному 

інтерпретують досліджувані події, беручи за основу той чи інший детермінуючий 

чинник. 
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Фрагментарно висвітлені в польській історіографії питання соціально-

економічних процесів на західноукраїнських землях. Частково представлені в 

роботах польських україністів окремі аспекти політики осадництва. Майже не 

приділена увага розвитку культури, економічному становищу на українських землях 

у міжвоєнний період. 

5. Щодо бачення польськими ученими проблем українсько-польських відносин 

1939–1947 рр. з’ясовано, що найбільшої популярності й усебічного опрацювання 

набули такі теми, як антипольські дії українського націоналістичного підпілля, 

зокрема Волинська трагедія, депортаційні акції, операція «Вісла». Особливе місце в 

сучасному польському дискурсі про Другу світову війну посідає діяльність УПА. 

Наявний плюралізм поглядів та оцінок, глибокі й тривалі дискусії щодо гострих 

моментів польсько-українських відносин сприяють пошуку нових фактів і 

формуванню більш об’єктивного бачення подій минулого. 

Солідним є археографічний доробок польської історіографії – численні 

джерельні публікації з проблематики найбільш трагічного етапу польсько-

українських відносин. Знаними дослідниками історії України вказаного періоду є 

Р. Тожецький, Ґ. Мотика, Р. Внук, А. Л. Сова та інші. 

У висвітленні волинських подій польські вчені найбільше акцентують увагу на 

причинах акції. Більшість польських істориків покладають відповідальність за 

конфлікт на ОУН і УПА, які виступили ініціаторами виселення поляків з території 

Волині й Галичини. У свою чергу, переважна частина українських та окремі 

польські історики розглядають проблему значно ширше й називають серед головних 

причин українсько-польського протистояння дискримінаційну політику польської 

влади щодо українців у довоєнні роки. Польські вчені не є суголосними і у 

визначенні точної кількості жертв трагедії. 

Національно заангажований підхід до проблеми проявляється у трактуванні 

українсько-польського конфлікту як епізоду суто польської історії, у зосередженні 

уваги на антипольському терорі УПА та вимаганні від українців засудити його, у 

відсуненні питання про антиукраїнську діяльність польського підпілля на другий 

план, емоційно забарвленому стилі подання матеріалу. 

Особливо важко історики Польщі сприймають тезу своїх українських колег, що 

«перед Волинню була Холмщина». Описуючи ситуацію на Волині в 1943 р., 

польські автори частіше пишуть про «масові вбивства», «знищення», «геноцид» або 

«aнтипольську акцію ОУН і УПА». У свою чергу, українські автори зазвичай 

говорять про «волинську трагедію», «трагедію Волині», «польсько-український 

конфлікт», «oбопільні криваві вбивства». 

Проблема оцінки акції «Вісла» розділяє польських істориків. Більша частина 

вчених доходить висновку, що ліквідація українського підпілля в Польщі була 

необхідною, виправдовує метод примусового переміщення українців. На 

переконання інших, депортації були найпростішим способом боротьби з УПА, 

однак не єдиним. 

6. У цілому встановлено, що й досі польська історіографія не сформувала 

однорідної картини історії України першої половини ХХ ст. Наукові здобутки 
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сучасних польських істориків жанрово, тематично і концептуально різноманітні й 

відображають національний, політичні та наукові підходи, засвідчують стан 

вивчення проблеми і його вплив на свідомість українського та польського 

суспільств. 

Можемо відзначити такі риси польської історіографії з питань історії України 

першої половини ХХ ст.: значна зацікавленість польських учених питаннями 

української минувшини згаданого періоду, постійне зростання кількості 

українознавчих студій, урізноманітнення тем для вивчення, акцентування уваги на 

використанні різнопланового джерельного матеріалу в процесі досліджень, зокрема 

з українських архівів; формування історіографічного дискурсу у постійному 

контакті з українськими інтелектуалами; використання праць українських колег у 

дослідницькій діяльності, спростування давніх міфів і стереотипів, більша 

об’єктивність сучасних польських українознавчих студій. 

Разом із тим, констатовано брак цілісного осмислення всієї польської 

літератури про факти та події українського минулого першої половини ХХ ст., 

нерівномірність порушених тем і рівня їх аналізу, наявність численних 

міфологічних сюжетів проблеми, що заважають веденню спокійного польсько-

українського фахового діалогу, залежність польської історіографії від державної 

політики історичної пам’яті, використання дражливих тем у політичних акціях та 

маніпуляції ними. Проблемою як польської, так і української історіографії сучасного 

періоду є схильність до описовості у викладі фактів, існування кардинально 

протилежних поглядів в оцінках навіть найголовніших подій та явищ, у роботах 

істориків національно-державна ідея часто домінує над історичною об’єктивністю. 

Перспективними темами з історії України першої половини ХХ ст. для 

вивчення польськими істориками є повсякденне життя українців досліджуваного 

періоду, економічне та культурне становище на українських землях у міжвоєнний 

період, соціально-економічний вимір українсько-польських конфліктів, міжетнічні 

стосунки, геополітичний контекст, співпраця поляків з радянськими військами в 

справі боротьби з українським підпіллям та ін. Окремою проблемою є регіональний 

вимір польсько-українських взаємин. Варто звернути увагу на необхідність 

просопографічних досліджень і публікацію джерел. Заповнення цих лакун польські 

вчені повинні здійснювати у постійному діалозі з українськими колегами, щоб нові 

студії враховували здобутки як польської, так і української історіографій. Це 

уможливить наблизити професійні дискурси та сприятиме подоланню історичних 

кривд. 

Специфічною рисою історіографічного дискурсу є те, що протягом останнього 

тридцятиліття дослідження окреслених проблем часто використовували для 

досягнення певної політичної мети, а вироблені істориками концепції і парадигми 

відігравали винятково важливу роль у формуванні державної та суспільної 

ідеологій. Детальний аналіз польської історіографії з історії України першої 

половини ХХ ст. допоможе дослідникам уникнути помилок у процесі об’єктивного 

висвітлення різних проблем. 
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7. Задля того, щоб польсько-український діалог став більш відкритим і 

продуктивним, уважаємо за корисне: 

− продовжити дискусію щодо осмислення ключових питань історії України 

першої половини ХХ ст. у межах конференцій, з’їздів, форумів, адже діалог не лише 

відбиває й роз’яснює суть проблеми, а й формує можливі варіанти її вирішення; 

− створити спеціальні праці щодо маловисвітлених у науковій літературі 

аспектів теми, а також узагальнюючі міждисциплінарні дослідження з історії 

України першої половини ХХ ст. на основі врахування й врівноваження існуючих 

наукових дискурсів і залучення як польських і українських, так і зарубіжних вчених; 

− висвітлювати питання історії України, польсько-українських відносин на 

основі об’єктивізму й науковості, плюралізму підходів і прагнення розуміння 

іншого, в міжнародному контексті; сприяти деполітизації, деміфілогізації і 

дестереотипізації оцінок історичного минулого; 

− під час висвітлення спірних моментів українсько-польського минулого 

розглядати аргументи як з української, так і з польської сторони, уникати різкої 

критики розбіжностей, шукати шляхи єднання у підходах до аналізу подій; 

− ухилятися від надмірних акцентів на негативних моментах українсько-

польських відносин, натомість наголошувати на спільному позитивному 

історичному досвіді (прикладом може стати союз Пілсудського та Петлюри); 

− перейти до конструювання міжсусідської польсько-української пам’яті на 

засадах порозуміння й пробачення; пам’ятати, що історія повинна бути об’єднавчим 

чинником, а не знаряддям для розпалювання нових конфліктів. 
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комплексный анализ процессов исследования истории Украины первой половины 

ХХ в. в новейшей польской историографии, подведен итог основным достижениям, 

определены вопросы, требующие дальнейшего осмысления. Воспроизведено 
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развитие новейшей польской украинистики в образовательных и научных 

учреждениях Польши, выявлены ее ведущие тенденции и особенности, определены 

место и роль периодики в освещении украинской истории. Изучена деятельность 

польских украинистов, обозначены актуальные аспекты истории Украины первой 

половины ХХ в. в новейшей польской историографии. Разработаны практические 

рекомендации, способствующие исследованию истории Украины в Польше. 

Ключевые слова: история Украины, польско-украинские отношения, первая 

половина ХХ в., польская историография, Украина, Республика Польша. 

 

SUMMARY 

Olha Morozova. Studies of Ukrainian History of the First Half of the  

ХХth Century in Contemporary Polish Historiography: Trends, Concepts, and 

Discussions.  Monograph. 

Thesis for a Doctoral Degree in History. Speciality: 07.00.01 «History of Ukraine»; 

07.00.06 «Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines». – Petro 

Mohyla Black Sea National University; Zaporizhzhia National University. Mykolaiv, 

Zaporizhzhia, 2020. 

This research will analyze the processes of contemporary Polish historiography of 

Ukrainian history of the first half of the XXth century, summarize the main results and 

also the main discussion issues, classify the historiographical sources, and create the 

periodization of the development of contemporary Ukrainian Studies in Poland. 

Besides, in this work will be explored such issues in Polish historiography as the 

growing Ukrainian-Polish confrontation in the early twentieth century, the problem of the 

Polish-Ukrainian war 19181919, Polish-Ukrainian military cooperation of 1920, the 

Ukrainian question in the interwar period, the activities of the Ukrainian emigration and 

nationalist organizations in Poland, the problems of Ukrainian-Polish relations in 

19391947, for instance, the causes and consequences of the Volyn tragedy and Operation 

«Vistula», contemporary dialogs between Ukrainian and Polish scholars, etc. 

The author shows the influence of the socio-political process in Poland on the 

Ukrainian Studies of the first half of the XXth century. As a result, the „painful things” 

and controversies of Ukrainian-Polish relations continue to dominate the Polish-Ukrainian 

discourse. Contemporary Ukrainian Studies in Poland are not homogeneous. Problems of 

the Ukrainian past are studied not only by historians, but also by political scientists, 

sociologists, publicists, politicians, and journalists. A significant contribution to the study 

of the history of Ukraine of the first half of the XXth century was made by the scientific 

and educational centers. 

The dissertation is based on a comparative analysis of the interpretation of key issues 

of Ukrainian history of the above-mentioned period by Polish and Ukrainian scholars, 

including certain stereotypes and ideologically biased statements, the main directions and 

tendencies of modern Polish historical science. 

The research outlines the most popular and controversial topics of Ukraine in the first 

half of the XXth century: the Polish-Ukrainian confrontation in Eastern Galicia during the 
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Western Ukrainian People’s Republic, the union of J. Pilsudski and S. Petliura, and the 

Holodomor in Soviet Ukraine, the problems of the socio-political and cultural life of 

Ukrainians in the Dnieper region, Ukrainian political emigration, Ukrainian-Polish 

relations during World War II and the postwar period, in particular the activities of the 

UPA (Ukrainian Insurgent Army) and its relations with AK (Polish Home Army), the 

Volyn tragedy, Operation Vistula, etc. An essential feature of modern Polish Ukrainian 

studies has become certain attention to the regional problems of Polish-Ukrainian relations 

in the interwar period. The most popular are Lemko’s plots. 

The problem of both Polish and Ukrainian historiography of the modern period is the 

tendency to descriptive facts, the existence of radically opposite views in assessing even 

the most important events and phenomena, in the works of historians, the nation-state idea 

often dominates historical objectivity. 

The author substantiates the factors that positively influenced the formation of the 

Polish historical narrative on the problems of the history of Ukraine of the first half of the 

twentieth century such as the activities of Polish emigration centers of Ukrainian studies, 

activities of joint Polish-Ukrainian (Ukrainian-Polish) commissions, symposia, congresses, 

round tables, forums etc. 

The paper encourages continuing the discussion on the key issues of the history of 

Ukraine of the first half of the twentieth century through conferences, because the dialogue 

not only reflects and explains the essence of the problem but also forms possible solutions. 

Key words: history of Ukraine, Polish-Ukrainian relations, the first half of the XXth 

century, Polish historiography, Ukraine, the Republic of Poland. 
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