
Микола Литвин	 5–16
Історик Українських визвольних змагань першої половини ХХ століття: 

Олександру Колянчуку – 80
Стаття узагальнює життєвий шлях і науковий доробок знаного польського 

історика українського походження Олександра Колянчука (м. Перемишль), який 
тривалий час досліджує діяльність української військово-політичної еміграції УНР, 
є чільним організатором пам’ятко-охоронної праці на території сучасної Польщі.

Ключові слова: Олександр Колянчук, Польща, Україна, військово-політична 
історія.

Вікторія Любащенко	 17–25
Польський король Владислав Ягайло і київський митрополит Кипріян: 

спроба церковної унії у XIV столітті
Осмислено геополітичні процеси у Східній Європі у другій половині XIV ст., 

які зумовили церковно-партикулярні тенденції в Польсько-Литовській держа-
ві. Проаналізовано діяльність Київського митрополита Кипріяна, спрямовану на 
збереження єдності Київської церкви і водночас на скасування незалежності Га-
лицької митрополії. Саме в контексті цих процесів і тенденцій розглянуто спробу 
проведення унійного церковного собору наприкінці XIV ст., ініційовану польським 
королем Владиславом ІІ Ягайлом і митрополитом Кипріяном.

Ключові слова: Галицька митрополія, Владислав ІІ Ягайло, митрополит Ки-
пріян, церковний союз.

Наталія Мисак	 26–37
Галицькі адвокати наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: національна 

ідентифікація і професійна діяльність
У статті проаналізовано взаємозв’язок між фаховою діяльністю і національ-

ність галицьких адвокатів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Акцентовано увагу 
на характеристиці різноманітних форм співпраці між правозахисниками різних 
національностей, насамперед українців і поляків, у Галичині.

Ключові слова: адвокати, адвокатська канцелярія, Галичина, професійна ді-
яльність, національність.
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Ольга нікоЛаєнко	 38–43
Польський жіночий рух взаємодопомоги в наддніпрянщині на початку 

ХХ століття
Проаналізовано зародження та розгортання польського жіночого руху взаємо-

допомоги в українських губерніях Російської імперії на початку ХХ ст. На підставі 
архівних документів, аналізу міжнародного жіночого руху і суспільно-політичної 
ситуації в імперії висвітлено особливості програмових засад і діяльності організації 
взаємодопомоги, їх роль в історії польського жіночого руху.

Ключові слова: польське населення, гендерна історія, Наддніпрянщина, жі-
ночий рух, рух взаємодопомоги.

Тарас Горбачевський	 44–56
Римо-католицька громада у Львові в міжвоєнний період (1921–1939)
Висвітлено організацію римо-католицької громади у Львові, її участь у вну-

трішньо-церковному та суспільному житті міста, з’ясовано взаємовідносини з 
греко-католиками.

Ключові слова: Римо-католицька церква, Львів, конкордат, парафіяльний буди-
нок, Католицька ліга, Католицька акція, богословські курси, доброчинна діяльність.

Олександр Зайцев 57–70
Ставлення ОУн до спроб українсько-польського порозуміння (1929–1934)
Простежено ставлення ОУН до спроб різних українських політичних сил знайти 

порозуміння з Польщею. Розглянуто розбіжності і дискусії з цього питання в самій 
організації. При спільному засудженні “угодовства” в ОУН існували два підходи до 
спроб українсько-польського порозуміння – войовничий та поміркований. Войовничий 
підхід поступово брав гору, досягнувши кульмінації в терактах 1934 р.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, Державний центр УНР 
в екзилі, Українське національно-демократичне об’єднання, українсько-польські 
відносини, інтегральний націоналізм.

Андрій боЛяновський	 71–91
Українці, росіяни й поляки у Збройних силах німеччини у 1939–1945 ро-

ках: порівняльний аналіз 
У статті проаналізовано використання українців, росіян і поляків у Збройних 

силах Німеччини в роки Другої світової війни. Висвітлено нацистську політику 
щодо рекрутування представників цих національностей. Закладено підґрунтя для 
подальшого порівняльного вивчення проблеми військового використання Третім 
Райхом слов’ян Східної Європи. 

Ключові слова: Третій Райх, німецько-радянська війна, Збройні сили Німеч-
чини. 
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Тетяна Пронь	 92–102
Міждержавне переміщення етнічного населення українсько-польського 

прикордоння на території Волинської області (1944–1946)
Розглянуто міждержавне переміщення етнічного населення українсько-поль-

ського прикордоння на прикладі Волинської області, проведене в 1944–1946 рр. 
урядом УРСР і ПКНВ, відповідно до домовленості лідерів країн антигітлерівської 
коаліції про міжнародне визнання нової лінії кордону СРСР і Польщі. 

Ключові слова: переміщення населення, евакуація, переселення, депортація, 
українсько-польське прикордоння, Волинська область.

Оксана каЛіщук  103–110
Протистояння на українсько-польському пограниччі у роки Другої світо-

вої війни у політологічному вимірі
Висвітлено вплив українсько-польського протистояння у роки Другої світо-

вої війни на міждержавні стосунки на сучасному етапі. Вказано на відмінності 
потрактування цих подій різними політичними середовищами та з’ясовано на-
слідки “волинських подій” у політиці “історичної пам’яті”. Акцентовано увагу 
на офіційній позиції обох держав щодо вшанування жертв українсько-польського 
протистояння.

Ключові слова: українсько-польське протистояння, сучасна політика, сус-
пільна свідомість.

Ярослав кондрач  111–128
Холм: етнокультурна специфіка міста новітньої доби, вплив на неї де-

портацій 40-х років XX століття
Проаналізовано етнокультурну специфіку українського населення Холма в 

період новітньої доби, вплив на неї депортаційних процесів 1944–1947 рр. Ре-
констструйовано етносоціальний портрет переселених холмщаків.

Ключові слова: Холм, депортація, українці, поляки.

Христина Харчук	 129–133
Похоронні родинні каплиці Личаківського цвинтаря
У статті досліджено похоронні родинні каплиці Личаківського некрополя у 

м. Львові, монументальні історико-меморіальні та культурні пам’ятки ХІХ ст., які 
належать до історичної, меморіальної та культурної спадщини України та Польщі.

Ключові слова: похоронна родинна каплиця, Личаківський цвинтар, історико-
меморіальна пам’ятка.
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Микола Литвин	 134–140
Проблеми дослідження українсько-польських відносин новітньої доби
У статті актуалізовано проблеми і здобутки сучасної української та польської 

історіографії у дослідженні українсько-польських відносин кінця ХІХ – початку 
ХХІ століття. Особливу увагу звернуто на трактування історичною наукою вій-
ськово-політичних протистоянь періоду 1917–1921 та 1939–1951 років.

Ключові слова: Україна, Польща, історіографія, новітня доба.

Оксана руда, Олег ПіХ	 141–152
Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках “Kwartalnika 

Historycznego” (“Історичного квартальника”) 
Проаналізовано рецензійну та критико-оглядову діяльність Мирона Кордуби в 

часописі “Історичний квартальник” (“Kwartalnik Historyczny”). Український вчений 
співпрацював із цим виданням у 1895–1896 та 1938 рр., за цей період на сторінках 
“Історичного квартальника” було опубліковано близько 26 рецензій М. Кордуби. 
Його огляди стосувалися досліджень німецьких, французьких, російських та іта-
лійських авторів, які охоплювали стародавню, середньовічну та новітню історію. 
Завдяки критичним рецензіям М. Кордуби читач мав змогу дізнатися про новинки 
європейського наукового життя, зокрема, в історіографії, а молодий вчений здо-
бував широке визнання як в Україні, так і за її межами.

Ключові слова: Мирон Кордуба, історіографія, рецензії, науково-критичні 
огляди.

Алла середяк  153–157
Мирон Кордуба і українська громада в Москві (штрих до історії візиту 

1907 року)
Молодого науковця Мирона Кордубу професор Львівського університету 

М. Грушевський восени 1907 р. відрядив до Москви з метою опрацювання архів-
них матеріалів. М. Кордуба активно влився у громадсько-політичне та культурне 
життя української громади російської столиці. Висвітлено вплив візиту Кордуби 
на усвідомлення українським студентством Москви своєї ідентичності, розуміння 
потреби згуртованості та активної позиції у досягненні громадянських та націо-
нальних прав. 

Ключові слова: Мирон Кордуба, українська громада, студентські організації, 
національна свідомість.

Олег ПіХ, Марина чебан	 158–178
Мирон Кордуба і Микола Андрусяк: до історії взаємин
У статті проаналізовано взаємини українських істориків М. Кордуби та М. Ан-

друсяка, зокрема висвітлено їхні особисті та творчі контакти. Також подано погляди 
учених на проблеми розвитку української науки, діяльність НТШ та національне 
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книговидання тощо. Охарактеризовано взаємне листування вчених. У додатку до 
статті вміщено епістолярій М. Кордуби та М. Андрусяка. 

Ключові слова: М. Кордуба, М. Андрусяк, Бібліографічна комісія НТШ, ре-
цензійна діяльність, українське книговидання.

Ярослав серкіЗ	 179–183
Мирон Кордуба в оцінці сучасників
У статті подано оцінки діяльності та наукової творчості українського історика 

Мирона Кордуби його сучасниками: М. Грушевським, І. Франком, С. Томашівським, 
Д. Дорошенком та ін. Охарактеризовано науково-педагогічну працю вченого у на-
вчальних закладах Чернівців, Варшави, Холма.

Ключові слова: М. Кордуба, М. Грушевський, С. Томашівський, художні тво-
ри, українська історіографія, рецензії, етнографічні кордони України, педагогічна 
діяльність.

Олег ПіХ	 184–191
науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві (1928–1940)
У статті проаналізовано варшавський період діяльності відомого українсько-

го вченого М. Кордуби. Висвітлено його працю у Варшавському університеті та 
участь у роботі двосторонніх українсько-польських проектів Komisjі ds. Badań 
Problemów Polsko-Ukraińskich Українського наукового інституту у Варшаві та ча-
сописі “Biuletyn Polsko-Ukraiński”. Охарактеризовано основні напрями наукових 
досліджень історика у даний період.

Ключові слова: М. Кордуба, Варшавський університет, міжнародні з’їзди іс-
ториків, Федерація історичних товариств Східної Європи, Український науковий 
інститут у Варшаві, топоніміка, критико-бібліографічні дослідження. 

Борис біЛинський	 192–198
Мирон Кордуба в контексті епохи
У статті проаналізовано основні етапи громадсько-політичної та науково-

педагогічної діяльності видатного українського вченого М. Кордуби. На основі 
особистих спогадів внука М. Кордуби Б. Білинського подано штрихи до характе-
ристики особистості вченого, висвітлено його ставлення та погляди на різноманітні 
історичні події. 

Ключові слова: М. Кордуба, національне відродження на Буковині, Україн-
ський таємний університет у Львові, державницька позиція, тоталітарний режим.
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Надія осташ	 199–208
Пересічна людина в історичному вимірі (с. Березно на Холмщині)
Висвітлено матеріальне і духовне життя, побут, освітні, релігійні і звичаєві 

традиції звичайної людини з села Березна на Холмщині.
Ключові слова: Холмщина, депортація, переселенець, етнічний, українець.

Романа баГрій	 209–219
Український фармацевт і меценат: Володимир Кіндрачук (1882–1969)
В історико-мемуарній публікації професора Йоркського університету (То-

ронто, Канада) Романи Багрій йдеться про фахову та громадську діяльність її діда 
Володимира Кіндрачука, мецената та організатора спорудження меморіалу Армії 
УНР у Ланцуті (нині Республіка Польща).

Ключові слова: Володимир Кіндрачук, меценат, військовий меморіал.
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SUMMARY

Mykola Lytvyn	 5–16
The Historian of the Ukrainian Liberation Struggles of the 1st Half of the 20th 

Century: Aleksander Kolanczuk Turns 80
The article sums up life and academic achievments of the renown Polish historians 

of Ukrainian origin Aleksander Kolanczuk (Peremyszl), a researcher of the Ukrainian 
political and military migration from Ukrainian People’s Republic and a leader of the 
heritage conservation efforts on the territory of the contemporary Poland.

Keywords: Aleksander Kolanczuk, Poland, Ukraine, military and political history

Viktoriya Lyubashchenko  17–25
Polish king Wladyslaw II Jagiello and Kievan metropolitan Cyprian: attempt 

to Church Union in the late of the XIV century
The author interprets the geopolitical processes in Eastern Europe in the second half 

of the XIV century, which led the church particular trends in the Polish-Lithuanian State. 
Analyzes the activities of Kievan metropolitan Cyprian, aimed at preserving the unity of 
the Kievan Church, which means to cancel independence of the Galician Metropolis. It 
is in the context of these processes and trends to be seen attempting to hold the uniate 
church synod, initiated by Polish king Wladyslaw II Jagiello and Kievan metropolitan 
Cyprian in the late of the XIV century. 

Keywords: Galician Metropolis, Wladyslaw II Jagiello, Cyprian, Church Union.

Natalia Mysak	 26–37
Galician advocates in the end of the XIX th – beginning of the XX th century: 

nationality and professional activities
The article analyzes the relationship between professional activity and nationality 

Galician advocates in the end of the XIX th – beginning of the XX th century. Attention 
is accented on the characteristics of various forms of cooperation between human rights 
activists of different nationalities, mainly Ukrainian and Polish, in the land.

Keywords: advocates, law office, Galicia, professional activities, nationality.

Оlga nikoLayenko	 38–43
Polish women’s movement in the Ukrainian provinces of the Russian Empire 

in the early 20th century
Іn the article the analysis of emergence and dissemination of the Polish women’s 

mutual help movement in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the early 20th 
century. On the basis of archival documents and analyses the socio-political situation in 



the Empire identified features of program objectives and activities of the organizations, 
their role in the history of the Polish women’s movement.

Keywords: Polish population, gender history, the Ukrainian provinces of the Rus-
sian Empire, the women’s movement, the mutual help movement.

Taras HorbacHevskyy	 44–56
Roman-catholic community of Lviv during the interwar period (1921–1939)
The article shows the structure of Roman-Catholic community of Lviv and their 

participance in religious and social life of the city, and relations with Greek-Catholic 
Church.

Keywords: Roman-Catholic Church, Lviv, concordat, house of parish, Catholic 
League, Catholic Action, theological courses, beneficent activity.

Oleksandr Zaytsev	 57–70
The OUN’s Attitudes to the Attempts of Ukrainian-Polish Agreement, 1929–

1934
The article traces the attitude of the OUN to the attempts of various Ukrainian 

political forces to reach an agreement with Poland, discusses disagreements and debates 
on this issue in the Organisation. For joint condemnation of ‘uhodovstvo’ (cap-in-hand 
policy), there were two approaches in the OUN to the attempts of the Ukrainian-Polish 
agreement – militant and moderate. The militant approach gradually overbalanced, 
reaching a climax in terrorist acts in 1934.

Keywords: Organisation of Ukrainian Nationalists, Ukrainian People’s Republic 
State Centre in exile, Ukrainian National Democratic Alliance, Ukrainian-Polish rela-
tions, integral nationalism.

Andrii boLianovs’kyi	 71–91
Ukrainians, Russians and Poles in Germany’s Armed Forces, 1939–1945: 

comparative analyzis 
The article raises a question of the service of Russians, Ukrainians and Poles, in 

Germany’s Armed Forces during World War II. The work is an attempt of general com-
paration of Nazi policy in the recruitment of these nationalities within the Wehrmacht. 
This work break new ground in the investigation of military utilization of Eastern Eu-
ropean Slavs by the Third Reich. 

Keywords: the Third Reich, German-Soviet War, Germany’s Armed Forces. 
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Tetyana Pron’ 92–102
Interstate Displacement of the Ethnic Population of the Ukrainian-Polish 

Borderland in Volhynia Region (1944-1946)
The article deals with the example of the Volyn region, a inter-state movement of 

the ethnic population of the Ukrainian-Polish borderland conducted in 1944–1946 years 
by the government of the USSR and PKNO, in accordance with the agreement of the 
leaders of the anti-Hitler coalition, the international recognition of the new boundary 
line of the USSR and Poland.

Keywords: population movements, evacuation, relocation, deportation, the Ukrain-
ian-Polish border, Volyn region.

Oksana kaLisHcHuk	 103–110
Opposition on Ukrainian-Polish border line in years of the Second World War 
In political science measuring is Reflected influence of Ukrainian-Polish opposition 

in the years of Second world war on intergovernmental relations on the modern stage. 
It is indicated on the differences of interpretation of these events different political en-
vironments and the place of the “Volhynia events” is rotined in the policy of “historical 
memory”. Appeal attention on official position both the states in the question of celebra-
tion in honour of victims of Ukrainian-Polish opposition.

Keywords: Ukrainian-Polish opposition, modern policy, public consciousness.

Yaroslav kondracH	 111–128
Holm: Ethnocultural specificity of the modern era, the influence of deporta-

tions 40-ies of XX century
Analysis of ethno-cultural specificity of the Ukrainian population Holm during the 

modern era, the influence of deportation processes 1944–1947 biennium Rekonststruyo-
vano Ethno-Social Portrait resettled holmschakiv.

Keywords: Holm, deportation, ukrainian, polish.

Khrystyna kHarcHuk	 129–133
Funeral family chapel Lychakiv cemetery 
This article addresses the question of  funeral fаmіly chapel in Lychakiv nekropol 

in Lviv. It’s historical, memorial and cultural legacy Ukraine and Polisch.
Keywords: fаmіly funeral chapel, Lychakiv cemetery, historical memorial monu-

ment.
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Mykola Lytvyn  134–140
The problem of Ukrainian-Polish relations of the modern epoch 
The article actualizes issues and achievements of the modern Ukrainian and Polish 

historiography in the study of Ukrainian-Polish relations in the end of the XIXth – early 
XXIst cent. Particular attention is paid to the historical science interpretation of military 
and political confrontation in 1917–1921 and 1939–1951. 

Keywords: Ukraine, Poland, historiography, modern epoch.

Oksana ruda, Oleh PikH	 141–152
Editorial work of Myron Korduba on the pages of “Kwartalnik Historyczny”  

(“Historical Quarterly”)
The article analyses Myron Korduba’s editorial activities and critical reviews 

in the journal “Historical Quarterly” (“Kwartalnik Historyczny”). Ukrainian scientist 
worked with this journal in 1895-1896 and in 1938, during this period in the ‘Historical 
Quarterly “were published approximately 26 reviews by M. Korduba. His publications 
were related to the researches concerning ancient, medieval and modern history done by 
German, French, Russian and Italian authors. Due to the critical reviews by M. Korduba 
reader was able to learn about the news of European academic life, particularly about 
historiography, and the young scientist won wide recognition in Ukraine and abroad. 

Keywords: Myron Korduba, historiography, review, research and critical reviews.

Alla serediak	 153–157
Myron Korduba and the Ukrainian Community in Moscow (to the history of 

the visit in 1907).
The young scientist Myron Korduba studied historical archives in Moscow in au-

tumn 1907. His civic and cultural activities during this period positively influenced on 
the unity of Ukrainian student community in Moscow. Lviv scientist helped to identify 
community goals and methods of obtaining civil and national rights.

Keywords: Myron Korduba, Ukrainian community, student organization, national 
identity.

Oleh Pikh, Maryna cHeban	 158–178
Myron Korduba and Mykola Andrusyak: the history of relations 
The article analyzes relationships of the Ukrainian historians M.Korduba and 

M.Andrusyak, in particular it highlights their personal and professional contacts. Also, 
the views of scientists on the problems of the Ukrainian science development, activities 
of Shevchenko Scientific Society and the national book publishing, etc. are given. The 
correspondence of two scientists is characterized. Correspondence of M. Korduba and 
M. Andrusiak is given in the appendix to the article. 

Keywords: M. Korduba, M. Andrusiak, Bibliographic Commission of Shevchenko 
Scientific Society, editorial activities, Ukrainian book publishing.
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Iaroslav serkiZ	 179–183
Myron Korduba in the Assesments of His Contemporaries
The article scrutinizes the assessments of the activities and research of the 

Ukrainian historian Myron Korduba by his contemporaries M. Hrushevs’jyi, I. Franko, 
S. Tomashivs’kyi, D. Doroshenko and others. It characterizes Korduba’s academic ac-
tivities in the educational institutions of Chernivtsi, Warsaw and Kholm.

Keywords: M. Korduba, M. Hrushevs’kyi, S. Tomashiws’kyi, fiction, Ukrainian 
historiography, reviews, ethnographic border of Ukraine, educational activities.

Oleh PikH	 184–191
Myron Korduba’s scientific and educational activities in Warsaw (1928–1940)
The article highlights Warsaw period of the famous Ukrainian scientist M.Korduba. 

His work at the Warsaw University and participation in the bilateral Ukrainian-Polish 
projects such as “Komisja ds. Badań Problemów Polsko-Ukraińskich” of the Ukrainian 
Scientific Institute in Warsaw and in the journal “Biuletyn Polsko-Ukraiński” are dis-
cussed. The basic directions of M.Korduba’s scientific research at that time are examined. 

Keywords: M. Korduba, Warsaw University, Federation of Historical Societies 
of Eastern Europe, Ukrainian Scientific Institute in Warsaw, toponymy, critical-biblio-
graphical research.

Borys biLyns’kyi	 192–198
Myron Korduba in the Context of His Times
The article analyzes the main stages of social, political, research and educational 

activities of the distinguished Ukrainian historian M. Korduba. Being based on the 
personal memories of his grandson B. Bilins’kyi, it characterizes the personality of the 
scientist and highlights his attitudes and views on the various historical events.

Keywords: M. Korduba, national revival in Bukovyna, Ukrainian Underground 
University in L’viv, totalitarian regime, statehood-oriented outlook. 

Nadiya ostasH	 199–208
An ordinary person in the history (s. Berezno on Kholm)
Material and spiritual life, everyday life, educational, religious and common tradi-

tions of an ordinary person from the village of Berezno in Kholmshchyna are enlightened 
in the article.

Keywords: Kholmshchyna, deportation, migrant, ethnic, Ukrainian.
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Romana bahrij  209–219
Ukrainian Pharmacist and Benefactor Volodymyr Kindrachuk 
York University (Toronto, Canada) Professor Romana Bahrij’s memoir tells about 

her Grandfather’s Volodymyr Kindrachuk professional and public activities. He organ-
ized and sponsored the construction of the memorial to the Ukrainian People’s Army in 
Lancut (nowadays on the territory of Poland).

Keywords: Volodymyr Kindrachuk, benfactor, military memorial
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Николай Литвин	 5–16
Историк Украинского освободительного движения первой половины 

ХХ века: Александру Колянчуку – 80
Статья обобщает жизненный путь и научное наследие известного польського 

историка украинского происхождения Александра Колянчука (г. Перемышль), 
который долгое время исследует деятельность украинской военно-политической 
емиграции УНР, является организатором памятнико-охранной работы на терри-
тории современной Польши.

Ключевые слова: Александр Колянчук, Польша, Украина, военно-политиче-
ская история.

Виктория Любащенко	 17–25
Польский король Владислав Ягайло и Киевский митрополит Киприян: 

попытка церковной унии в ХIV веке
Осмысленно геополитические процессы в Восточной Европе во второй по-

ловине XIV в., которые обусловили церковно-партикулярные тенденции в Польско-
Литовском государстве. Проанализирована деятельность Киевского митрополита 
Киприана, направленная на сохранение единства Киевской церкви и одновременно 
на отмену независимости Галицкой митрополии. Именно в контексте этих процес-
сов и тенденций рассмотрено попытку проведения униатского церковного собора 
в конце XIV в., инициированную польским королем Владиславом II Ягайлом и 
митрополитом Киприаном.

Ключевые слова: Галицкая митрополия, Владислав II Ягайло, митрополит 
Киприан, церковный союз.

Наталия Мысак	 26–37
Галицкие адвокаты в конце ХІХ – начале ХХ в.: национальная иденти-

фикация и профессиональная деятельность
В статье проанализировано взаимосвязь между профессиональной деятельно-

стью и национальной принадлежностью галицких адвокатов в конце ХІХ – начале 
ХХ века. Акцентировано внимание на характеристике разных форм сотрудничества 
между правозащитниками разных национальностей, в первую очередь украинцев 
и поляков.

Ключевые слова: адвокаты, адвокатская канцелярия, Галичина, профессио-
нальная деятельность, национальность.
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Ольга никоЛаенко	 38–43
Польское женское движение взаимопомощи в надднепрянщине в начале 

ХХ века.
Проанализировано зарождение и распространение польского женского движе-

ния взаимопомощи в украинских губерниях Российской империи в начале ХХ в. На 
основании архивных документов и анализа общественно-политической ситуации в 
империи выявлены особенности программных целей и деятельности организаций 
взаимопомощи, их роль в истории польского женского движения.

Ключевые слова: польское население, гендерная история, Надднепрянщина, 
женское движение, движение взаимопомощи. 

Тарас Горбачевский	 44–56
Римо-католическая община Львова в междувоенный период (1921–1939)
Освещено организацию римо-католической общины во Львове, её участие во 

внутренне церковной и общественной жизни города, взаимоотношения с греко-
католиками.

Ключевые слова: Римско-католическая церковь, Львов, конкордат, приходской 
дом, Католическая лига, Католическая акция, богословские курсы, благотвори-
тельная деятельность.

Александр Зайцев	 57–70
Отношение ОУн к попыткам украинско-польского взаимопонимания 

(1929–1934)
Проанализировано отношение ОУН к попыткам различных украинских по-

литических сил найти взаимопонимание с Польшей. Рассмотрены разногласия и 
дискуссии по этому вопросу в самой организации. При совместном осуждении “со-
глашательства” в ОУН существовали два подхода к попыткам украинско-польского 
взаимопонимания – воинственный и умеренный. Воинственный подход постепенно 
брал верх, достигнув кульминации в терактах 1934.

Ключевые слова: Организация украинских националистов, Государственный 
центр УНР в изгнании, Украинское национально-демократическое объединение, 
украинско-польские отношения, интегральный национализм.

Андрей боЛяновский	 71–91
Украинцы, русские и поляки в Вооруженных силах Германии в 1939–1945 

годах: сравнительный анализ
В статье проанализировано использование украинцев, русских и поляков в Во-

оруженных силах Германии в годы Второй мировой войны. Освещено нацистскую 
политику вербовки представителей этих национальностей. Заложено основание 
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для дальнейшего сравнительного изучения проблемы военного использования 
Третьим Рейхом славян Восточной Европы.

Ключевые слова: Третий Рейх, германо-советская война, Вооруженные силы 
Германии.

Татьяна Пронь 92–102
Межгосударственное перемещение этнического населения украинско-

польского пограничья на территории Волынской области (1944–1946)
В статье рассматривается межгосударственное перемещение этнического 

населения украинско-польского пограничья на примере Волынской области, про-
веденное в 1944–1946 гг. правительством УССР и ПКНО, в соответствии с догово-
ренностью лидеров стран антигитлеровской коалиции о международном признании 
новой линии границы СССР и Польши. 

Ключевые слова: перемещение населения, эвакуация, переселение, депорта-
ция, украинско-польское пограничье, Волынская область. 

Оксана каЛищук  103–110
Противостояние на украинско-польском пограничье в годы Второй ми-

ровой войны.
Освещено влияние событий Второй мировой войны на межгосударственные 

отношения Украины и Польши на современном этапе.
Ключевые слова: украинско-польское противостояние, современная политика, 

общественное сознание.

Ярослав кондрач	 111–128
Холм: этнокультурная специфика города новейшей эпохи, влияние на 

неё депортаций 40-х годов XX в.
Проанализирована этнокультурная специфика украинского населения Холма в 

период новейшей эпохи, влияние на нее депортационных процессов 1944–1947 гг. 
Реконструировано этносоциальный портрет переселённых холмщаков.

Ключевые слова: Холм, депортация, украинцы, поляки.

Христина Харчук	 129–133
Погребальные семейные часовни Лычаковского кладбища
В статье исследуются погребальные семейные часовни Лычаковского некро-

поля в г. Львове, монументальные историко-мемориальные и культурные памят-
ники ХІХ в., которые относятся к историческому, мемориальному и культурному 
наследию Украины и Польши.

Ключевые слова: погребальная семейная часовня, Лычаковское кладбище, 
историко-мемориальный памятник.

Аннотации258



Николай Литвин	 134–140
Проблемы изучения украинско-польських отношений новейшего времени
В статтье обозначены проблемы и достижения современной украинской и 

польськой историографии в изучении украинско-польських отношений конца 
ХІХ – начала ХХІ веков. Особое внимание уделено анализу исторической наукой 
военно-политических противостояний периода 1917–1921 и 1939–1951 годов.

Ключевые слова: Украина, Польша, историография, новейший период.

Оксана руда, Олег ПиХ	 141–152
Рецензионная деятельность Мирона Кордубы на страницах “Kwartalnika 

Historycznego” (“Исторического квартальника”)
Проанализированы рецензионная и критико-обзорная деятельность Миро-

на Кордубы в журнале “Исторический квартальник” (“Kwartalnik Historyczny”). 
Украинский ученый сотрудничал с этим изданием в 1895–1896 и 1938 гг. за этот 
период на страницах “Исторического квартальника” было опубликовано около 26 
рецензий М. Кордубы. Его обзоры касались исследований немецких, французских, 
русских и итальянских авторов, которые охватывали древнюю, средневековую и 
новейшую историю. Благодаря критическим рецензиям М. Кордубы, читатель 
имел возможность узнать о новинках европейской научной жизни, в частности, 
в историографии, а молодой ученый получил широкое признание как в Украине, 
так и за ее пределами.

Ключевые слова: Мирон Кордуба, историография, рецензии, научно-крити-
ческие обзоры.

Алла середяк	 153–157
Мирон Кордуба и украинская община в Москве (штрих к истории визита 

1907 года)
Молодого ученого Мирона Кордубу профессор Львовского университета 

М. Грушевский осенью 1907 г. командировал в Москву с целью изучения архивных 
материалов. М. Кордуба стал активным участником общественно-политической и 
культурной жизни столицы. Раскрыто влияние визита Кордубы на степень сплочен-
ности, формирование национального сознания украинского студенчества Москвы. 

Ключевые слова: Мирон Кордуба, украинская община, студенческие органи-
зации, национальное сознание.

Олег ПиХ, Марина чебан	 158–178
Мирон Кордуба и николай Андрусяк: к истории взаимоотношений
В статье проанализированы взаимоотношения украинских историков М. Кор-

дубы и Н. Андрусяка, представлены их взгляды на развитие украинской науки, 
национальное книгоиздание, деятельность Научного общества имени Шевченко во 
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Львове. Охарактеризовано переписку ученых. В приложении к статье помещены 
письма М. Кордубы и Н. Андрусяка.

Ключевые слова: М. Кордуба, Н. Андрусяк, Библиографическая комиссия 
НТШ, рецензионная деятельность, украинское книгоиздание.

Ярослав серкиЗ	 179–183
Мирон Кордуба в оценке современников
Представлены оценки деятельности и научного творчества украинского исто-

рика Мирона Кордубы его современниками: М. Грушевским, И. Франко, С. Тома-
шивским, Д. Дорошенко и другими. Проанализировано научно-педагогическую 
работу ученого в учебных заведениях Черновцов, Варшавы, Холма.

Ключевые слова: М. Кордуба, М. Грушевский, С. Томашивский, художествен-
ные произведения, украинская историография, рецензии, этнографические границы 
Украины, педагогическая деятельность.

Олег ПиХ	 184–191
научно-образовательная деятельность Мирона Кордубы в Варшаве 

(1928–1940)
Проанализировано варшавский период деятельности известного украинского 

ученого М. Кордубы. Освещена его работа в Варшавском университете и уча-
стие в двусторонних украинско-польских проектах Komisjі ds. Badań Problemów 
Polsko-Ukraińskich Украинского научного института в Варшаве и журнале “Biuletyn 
Polsko-Ukraiński”. Охарактеризованы основные направления научных исследова-
ний историка в данный период.

Ключевые слова: М. Кордуба, Варшавский университет, международные 
съезды историков, Федерация исторических обществ Восточной Европы, Укра-
инский научный институт в Варшаве, топонимика, критико-библиографические 
исследования.

Борис беЛинский	 192–198
Мирон Кордуба в контексте эпохи
В статье проанализированы основные этапы общественно-политической и 

научно-педагогической деятельности  выдающегося украинского ученого М. Кор-
дубы. На основании личных воспоминаний внука М. Кордубы Б. Белинского оха-
рактеризована личность ученого, освещены его отношение и взгляды на различные 
исторические события.

Ключевые слова: М.Кордуба, национальное возрождение на Буковине, Укра-
инский тайный университет во Львове, тоталитарный режим.
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Надежда осташ	 199–208
Простой человек в историческом измерении (с. Березно на Холмщине)
Освещена материальная и духовная жизнь, быт, традиции, образование, ре-

лигиозные обычаи обыкновенного человека из села Березно на Холмщине.
Ключевые слова: Холмщина, депортация, переселенец, этнический, украинец.

Романа баГрий	 209–219
Украинский фармацевт и меценат: Владимир Киндрачук (1882–1969)
В историко-мемуарной публикации профессора Йоркского университета (То-

ронто, Канада) Романы Багрий рассматривается профессиональная и обществен-
ная деятельность ее дедушки Владимира Киндрачука, мецената и организатора 
сооружения мемориала Армии УНР в Ланцуте.

Ключевые слова: Владимир Киндрачук, меценат, военный мемориал
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