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Abstracts 
 
 
 
 
 

Mykola Łytvyn 
Ukraina–Polska: od wojny lat 1918–1919 do wojskowo-politycznego 

sojuszu 1920 roku 
Historie wojen oraz doświadczenia sojuszy wojskowych powinny być odbierane jako 

lekcje przeszłości przez współczesnych polityków i zwykłych obywateli i w ten sposób 
zapobiec rozwiązywaniu konfliktów międzypaństwowych i narodowościowych za pomocą 
środków militarnych. Pamiętać należy również, że dzięki wspólnym wysiłkom narodów 
jesteśmy w stanie zapobieć i zneutralizować wojny światowe lub lokalne. Dla Ukraińców i 
Polaków szczególnie pouczające powinny być konfrontacje zbrojne i sojusze militarno-
polityczne po I wojnie światowej, kiedy liderom polskich środowisk, przy wsparciu 
społeczności międzynarodowej, udało się odzyskać państwowość w 1918 r., Ukraińcom, z 
kolei, – nie. 

W zbiorach Lwowskiego Muzeum Historycznego zachowany jest niedziałający zegar, 
który w listopadzie 1918 r. został przebity kulą wystrzeloną ze wzgórz św. Jerzego. Na 
murach Katedry Łacińskiej i kościoła greckokatolickiego Przemienienia Pańskiego 
zachowały się armaty z czasów wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919. Jednak ani władze 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, ani odrodzona Polska nie zgodziły się wówczas 
na żadne ustępstwa terytorialne. Na szczęście wśród liderów obu krajów byli tacy, którzy 
nie zapomnieli o rozwiązywaniu problemów humanitarnych (żywność, poczta, opieka 
medyczna). Właściwie były w to zaangażowane komisje ukraińsko-polskie we Lwowie, 
Stanisławowie i Przemyślu. Wspólne porozumienie z 1 lutego 1919 r. zobowiązywało obie 
strony do przetrzymywania internowanych w obozach ukraińskich i polskich w 
humanitarnych warunkach. 

Po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej w lipcu 1919 r. do Armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej wstąpiło wielu oficerów i strzelców Armii Galicyjskiej. Jej Naczelny 
Przewódca i Przewodniczący Dyrektorium Ukraińskiej Republiki Ludowej S. Petlura 
zainicjował szereg wizyt misji polityczno-wojskowych w Warszawie, celem 
przeprowadzenia rozmów na temat koordynacji stosunków międzypaństwowych. 9 
sierpnia 1919 r. w zawiadomieniu do J. Piłsudskiego S. Petlura zgodził się przenieść kwestię 
relacji ukraińsko-polskich z płaszczyzny antagonizmu na scieżkę porozumienia i 
skoordynowanej walki z bolszewicką Rosją. Porozumienie o zawieszeniu broni między 
Ukraińską Republiką Ludową a Polską z 1 września 1919 r. proklamowało przyjazną 
neutralność armii, określiło rozgraniczenie Wołynia i Galicji (po rzece Zbrucz). Dalsze 
rozmowy o współpracy prowadziła Misja Dyplomatyczna Ukraińskiej Republiki Ludowej, 
która mieściła się w Hotelu Polskim w Warszawie. Obrady zakończyły się podpisaniem w 
dniach 22-24 kwietnia 1920 r. w Warszawie porozumienia politycznego i konwencji 
wojskowej między Polską a Ukraińską Republiką Ludową. Warszawa uznała ukraińską 
niepodległość, a Dyrektoriat – jako najwyższą władzę w Ukrainie. Zdecydowano o 
konieczności podjęcia wspólnych działań antybolszewickich przez wojska pod ogólnym 
dowództwem Polski oraz zapewnienia pomocy materialnej i technicznej Armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej. Efektami porozumień były m.in. wyzwolenie Kijowa spod bolszewików 
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w maju 1920 r. i udane letnie bitwy przeciwko Armii Czerwonej pod Lwowem i Zamosciem. 
Polska zezwoliła również na działalność Rady Republiki i Rządu Ukraińskiej Republiki 
Ludowej na swoim terytorium. 

Jednak Traktat Ryski między Polską a bolszewickimi republikami Rosji i Ukrainy w 
1921 r. zawiesił układ sojuszniczy Piłsudskiego i Petlury. W wyniku tego działalność 
ukraińskich agencji rządowych została zakazana i zlikwidowano obozy dla internowanych 
Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rację mają polscy badacze, którzy uważają, że 
klęska kampanii kijowskiej i zmęczenie polskiego społeczeństwa kilkuletnią wojną, w której 
zginęło co najmniej 200 000 żołnierzy, zmusiły J. Piłsudskiego do rezygnacji z planów 
stworzenia niezależnego od Rosji państwa ukraińskiego.  

Przy współdziałaniu władz i społeczeństwa na terytorium Ukrainy i Polski w 
najbliższych latach powinny zostać przywrócone polskie i ukraińskie cmentarze wojskowe. 
Działania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantyna 
Ostrogskiego, która ma ożywić zapomniane tradycje ukraińsko-polskiej współpracy 
wojskowo-politycznej, zasługują na aprobatę i pełne wsparcie. 

 
 
 

Vitalii Borymskyi 
Ukrainian-Polish Alliance of 1920 in Polish Contemporary 

Historiography (after 1989) 
The focus of the article is on the one of the most controversial moments in the 

history of the Ukrainian-Polish relations of the interwar period. It is an attempt to review 
the political thought and historiography of the problem of the Ukrainian-Polish Alliance of 
1920. The author views the main directions of historiography and publicistics in Poland 
after 1989 till present day. The article treats wide range of topics: forming of Ukrainian 
military units in Poland, Polish-Ukrainian military cooperation, intern camps for 
Ukrainians, Polish influence on the Ukrainian revolution 1917-1921.The major task of this 
study is to reconstruct the way of presenting the Polish-Ukrainian Alliance in the modern 
Polish public debate. The object of this study is not only professional historiography, but 
also popular history, memory policy etc. 

 
 

Olga Kowalewska 
Pochowania Legionistów Polskich poległych w 1920 roku w walkach o Kijów: 

historia i pamięć 
W kwietniu 2020 roku minęło 100 lat od chwili zawarcia ukraińsko-polskiego 

sojuszu wojskowego. Ta pamiętna data nie tylko wzbudziła zainteresowanie naukowców i 
społeczeństwa wydarzeniami sprzed stu laty, lecz też przypomniała o randze sprawy 
zachowania pamięci historycznej o naszej wspólnej przeszłości. 

Ten sojusz wojskowy został zawarty w celu wspólnej walki przeciwko inwazji 
bolszewickej, która groziła obu narodom, jego skutkiem zaś stały się wspólne akcje 
wojskowe, toteż miejscami pamięci o wydarzeniach 1920 roku są groby żołnierzy Wojska 
Polskiego na ziemiach ukraińskich oraz żołnierzy Armii Ukraińskiej Respubliki Ludowej 
(UNR) na teretorium Polski. 

Kwestia poszukiwania, zachowania i opieki nad miejscami pamięci narodowej 
zazwyczaj jest objektem zainteresowania nie naukowców, lecz członków wojskowo-
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patriotycznych organizacji, klubów rekonstrukcji historycznej, stowarzyszeń przyjaźni 
polsko-ukraińskiej, organizacji pozarządowych oraz związków narodowych. Utrwaleniem 
miejsc pamięci zajmują się przede wszystkim osoby prywatne, przedsiębiorcy, niektóre 
instytucje państwowe, takie jak Instytut Pamięci Narodowej czy właściwe departamenty 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kampanię informacyjną organizują zainteresowane 
środki przekazu masowego. 

Liczba znalezionych pochówków polskich żołnierzy Wojska Polskiego na ziemiach 
współczesnej Ukrainy pochodzących z czasów wojny ukraińsko-polsko-bolszewickiej na 
razie jest nieduża. Między innymi należy przypomnieć memoriał i groby żołnierzy 
batalionu kapitana Bolesława Zajączkowskiego, którzy zginęli pod Zadworzem 17 sierpnia 
1920 р. w walkach z jednostkami Pierwszej Konnej Armii Semena Budionego, grób 
masowy żołnierzy polskich, którzy zginęli pod Zadworzem, lecz zostali pochowani na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa1, groby żołnierzy polskich na cmentarzu pod Brodami 
odnalezione przez pułkownika Tadeusza Kszcząstka w połowie lat 90., groby poległych w 
walkach pod Zwiagiliem (teraz – Nowograd-Wołyński) 27 czerwca 1920 roku saperów 13. 
batalionu 2. saperskiego Kaniewskiego pułku i inne. 

Najbardziej ciekawym i mało znanym dla większości zwykłych obywateli objektem 
jest Kwatera Legionistów Polskich na Cmentarzu Bajkowym w Kijowie. Szczególną uwagę 
do tego pochówku przykuwa zarówno historia wydarzeń sprzed stu laty, jak і fakty 
pochowania żołnierzy poległych w 1920 roku, wzniesienie pomnika w 1935 roku, jego 
zniszczenie za czasów radzieckich i wznowienie w 1998 roku, jak również akcje 
upamiętniające odbywające się ostatnio przed tym pomnikiem, szczególnie w trakcie tego 
roku jubileuszowego. 

Jak wiadomo, Wojsko Polskie zajęło Kijów bez żadnego wystrzału. Wieczorem 7 
maja 1920 roku kawalerzyści 7. brygady generała Aleksandra Romanowicza wjechali do 
miasta tramwajem od strony przedmieścia Puszcza Wodica. 8 maja o 3 godzinie 30 minut 
od strony zachodniej do miasta weszła Pierwsza Dywizja Piechoty Legionów Wojska 
Polskiego, czyli tak zwani «chłopcy Piłsudskiego». Oddziały wojskowe Armii Czerwonej 
wycofały się na lewy brzeg Dniepra bardzo szybko, bez boju. Toteż na prawym brzegu w 
granicach miasta między Armią Czerwoną a Wojskiem Polskim nie było żadnych walk. To 
znaczy że nie było strat wśród personelu wojskowego i nie mogło być żadnych pogrzebów. 

Równocześnie Mieczysław Pruszczyński w opraciu o wspomnienia generała, szefa 
sztabu 3. Armii Wojska Polskiego Tadeusza Kutszeby, który bardzo efektownie opisał 
wspólną paradę polskich i ukraińskich oddziałów na Chreszczatyku 9 maja 1920 roku, 
odnotował, że parada odbywała się „pod huk dział zza Dniepru”2. Z pamiętników innych 
świadków naocznych wydarzeń maja 1920 roku wiadomo że walki Polaków z oddziałami 
Armii Czerwonej mogły odbywać się tylko pod Browarami3, na tak zwanym przyczółku 
Browarskim4. Prawdopodobnie że tam właśnie Legioniści Polscy ponieśli straty. 

Odnalezienie imion poległych przez dłuższy czas było sprawą niemożliwą ze względu 
na sytuację polityczną, ideologiczną oraz historiograficzną w obu krajach. Dopiero na 
początku lat 90. XX wieku, dzięki żmudnej pracy Е. Ziołkowskiej i К. Szczepańskiego ‒ 
badaczy z Warszawy, udało się odnaleźć nazwiska 114 оsób poległych podczas kampanii 

                                                           
1 Na Cmentarzu Obrońców Lwowa (część Cmentarza Łyczakowskiego) zostało pochowanych pięciu oficerów: major 
Bolesław Zajączkowski, porucznik Krzysztof Obertyński, podporucznik Jan Demeter, porucznik Władysław 
Marynowski, porucznik Tadeusz Hanak. 
2 Прушиньський Мєчислав. Драма Пілсудського. Війна 1920. Київ: Лібра, 1997. С.116. 
3 Нині відстань (odlegóść) між Києвом і Броварами становить 21 км, у 1920-му році мінімум 40 км. 
4 Krysin O. Zachowanie Polskich Miejsc Pamięci Narodowej // Dziennik Kijowski, 2017, Nr 16 (551) sierpień, s.7. 
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kijowskiej. Na Ukrainie lista poległych po raz pierwszy  została podana do wiadomości 
publicznej w 1998 roku przez Związek Polaków na Ukrainie oraz Kijowskie 
Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”. 

Analiza listy poległych pozwala przypuszczać, że żołnierzy 5. i 6. pułków Legionistów 
oraz 60. pułku piechoty zginęli w jednej walce albo w kilku bojach pod Kijowem. Obecność 
na liście nazwisk żołnierzy z innych oddziałów wojskowych wskazuje na straty ludności na 
innych działkach frontu, których szczątki przewieziono do Kijowa i później pochowano 
wraz z Legionistami. Chodzi tu o zwłoki kilku saperów, artylerzystów, lotników. Na 
podstawie analizy listy poległych udało się  też wyróżnić kilka ciekawych nazwisk 
świadczących o tym, że w Wojsku Polskim walczyli nie tylko Polacy, ale też Niemcy i Żydzi. 
Mianowicie zwracają na siebie uwagę imiona i nazwiska Leopolda Fogela, Ludwika 
Richtera, Abrahama Hochgelaendera, Mojżesza Lewkowicza, Samuela Lisa, Abrama 
Rotsztajna. Ten fakt jest szczególnie interesujący, ponieważ wszczyscy polegli zostali 
pochowani na cmentarzu w jednej kwaterze bez względu na przynależność wyznaniową. 

Także należy zwrócić uwagę na to, że szczątki poległych zostały pochowane nie w 
części katolickiej cmentarza Bajkowego, lecz na tej części góry Bajkowej, która w 1920 roku 
była pustką. Powodów takiej decyzji mogło być kilka: brak miejsc dla grobów 
indywidualnych, wielka liczba poległych oraz pragnienie Komendy Wojskowej organizować 
oddzielny cmentarz wojskowy. 

Historia pochówków Legionistów Polskich od 1920 do 1935 roku jest 
fragmentaryczna. Między innymi, wiadomo że w tamtych czasach kwaterą zaopiekowała się 
rodzina miejscowych Polaków. Państwo Berezowscy, którzy mieszkali nieopodal cmentarza 
Bajkowego, byli pracownikami tego cmentarza. W 1937 roku rodzina opiekunów kwatery 
Legionistów Polskich została aresztowana za „działalność kontrrewolucyjną”. Od tego 
momentu kwatera poległych Legionistów na długi czas została bez opieki. Lata II wojny 
światowej, problemy powojnne, głód, wysoka umieralność doprowadziły do tego, że teren 
cmentarza Bajkowego w sposób naturalny został powiększony i nawet powstała 
konieczność ponownego wykorzystania tych działek, którymi nikt się nie opiekował. Z tego 
powodu w latach 1960‒1980. XX w. na działce cmentarza wojskowego, gdzie mieściła się 
kwatera Legionistów, zaczęto pochowanie cywilnych mieszkańców Kijowa. 

Okoliczności te bardzo skomplikowały poszukiwania pochówków Legionistów. 
Odnaleźć dawne groby udało się jedynie przypadkiem na początku lat 90. Kwaterę 
Legionistów Polskich znaleźli państwo Raubiżko. Od 1992 roku grobami poległych 
opiekowało się Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda” 
pod kierownictwem Wiktorii Radik i Czesławy Raubiżko. Członkowie Stowarzyszenia 
najpierw oczyścili niewielką działkę, na której kiedyś stał pomnik Legionistom. Podczas 
sprzątania dawnej kwatery udało się odszukać jedną z autentycznych mogił oznaczoną 
małym metalowym krzyżem. W 1995 roku na działce kwatery Legionistów postawiono 
wielki krzyż metalowy oraz zaczęto obchodzić uroczystości z okazji polskich świąt 
religyjnych i państwowych oraz odprawiać święte msze za dusze poległych. W marcu tegoż 
roku Pani Bondiuk-Berezowska została odznaczona Złotym Medalem „Opiekun Mejsc 
Pamięci Narodowej” za opiekę jej rodziny nad kwaterą Legionistów, która trwała do 1937 
roku. Medal wręczył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Jerzy Kozakiewicz. 

W 1997 roku członkowie stowarzyszenia „Zgoda” odszukali różne części starego 
pomnika, mianowicie, granitową kolumnę z wizerunkiem najwyższego odznaczenia 
wojskowego Polski ‒ krzyża «VIRTUTI MILITARI». Od tamtego czasu pomnik 
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Legionistów łączył dwie części starego monumentu: kolumnę oraz krzyż wzniesiony przez 
polską społeczność Kijowa. 

W tym samym czasie postanowiono odbudować stary pomnik na działce, na której 
kiedyś mieściła się kwatera żołnierzy polskich. Projekt nowego pomnika został 
zaprojektowany przez warszawskiego architekta J. Skszypczyka. W dniu 80-lecia 
odzyskania prez Polskę niepodległości ‒ 11 listopada 1998 roku nowy pomnik Legionistów 
Polskich został zainaugurowany. Uroczystość pośwęcenia pomnika celebrował ksiądz 
Andrzej Rak. Odbudowę pomnika zrealizowano dzięki wsparciu Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, Konsulatu Generalnego w Kijowie również Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Związku Piłsudczyków oraz innych urzędów i osób 
prywatnych. Prac budowlanych dokonały: firma «POLNORD» z Gdańska oraz ukraińska 
firma kamieniarska «Bielici». 

Nowy pomnik odtworzono w kształcie podobnym do pierwowzoru i uzupełniono 
tablicami w języku ukraińskim i polskim. Zachowane słupy stały się elementem 
ogrodzenia. Napis na tablicach głosi: «Tu spoczywa 114 żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych w rejonie Kijowa wiosną 1920 r. w bojach toczonych przy współudziale formacji 
ukraińskich przeciw Armii Czerwonej. Cześć ich pamięci». Oprócz tego, po lewej stronie 
pomnika znajduje się tablica informująca o czasie powstania pomnika i jego odbudowy 
oraz podaje wiadomości o współczesnych opiekunach kwatery – stowarzyszeniu „Zgoda” 
pod kierownictwem Olega Krysina. 

9 maja 2020 roku w dniu 100-lecia wspólnej polsko-ukraińskiej parady przez 
Cheresczatyk przedstawiciele Polski a Ukrainy uhonorowali pamięć żołnierzy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Otamana Symona Petliury poległych w walce przeciw 
bolszewikom. Ambasador Rzeczipospolitej Polskiej Bartosz Cichocki, attaché obrony kmdr 
Maciej Nałęcz, przedstawiciele Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Ukrainy zapalili znicze 
na Kwaterze Legionistów Cmentarza Bajkowego oraz obok tablicy pamiątkowej Otamana 
Symona Petliury. 

Podsumowując, chciałabym jeszcze raz podkreslić, że dzięki wspólnym wysiłkom 
lokalnych społeczności polonijnych na Ukrainie, polskich a ukraińskich instytucji 
pozarządowych, przedstawiceli Sił Zbrojnych obu krajów prowadzone są  aktywne prace 
poszukiwawcze oraz sprawowana jest opieka nad miejscami pochowania żołnierzy 
polskich. Nowe i wznowione pomniki odgrywają ważną rolę w życiu społecznym. One 
jednoczą polskie społeczności, informują Ukraińców o wspólnych kartach naszej historii, 
wychowują poczucie szacunku dla walczących na ziemiach ukraińskich broniących jej 
niepodległości i narodu przed wkroczeniem najeźdźców. 

 
 
 

Olena Stavnicha 
Символічний та ідеологічний контент дискурсу явища «отаманії» в 

сучасній белетристиці 
Розглядаючи белетристику як різновид «формульної» літератури, зорієнтованої 

на зацікавлення «наївного реципієнта» (Ю. Ковалів) й відповідно скомпонованої й 
оформленої, зважаємо на специфіку белетристики науково-історичної (в якій 
переважно й розгортається сучасний дискурс «отаманії») — з її тяжінням до 
публіцистичності, точності фактажу, реальними прототипами персонажів. Тому не 
трактуємо її як літературу розважальну, масову: хоч у ній досить часто й використано 
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оповідні форми детективного, пригодницького чи авантюрного роману, вектор її 
призначення лежить в іншій площині — ідеологічній. Основною метою 
белетристики й белетризованих творів є активний вплив на переконання й світогляд 
читача, окрім того, така література несе просвітні й культурні меседжі, демонструє 
актуальний зріз суспільного сприйняття певної історичної проблеми чи події, сприяє 
фіксації елементів історичної пам’яті в колективній свідомості. Останнє дозволяє 
інтерпретувати художньо-історичну літературу як різновид комеморативної 
практики, що безпосередньо бере участь у творенні конвенціональної символічної 
історії як підґрунтя національної ідеї. У цьому контексті важливість функціонування 
даного сегменту красного письменства стає очевидною, а дослідження динаміки його 
розвитку, ідеологічного наповнення й суспільного відгуку — необхідним, особливо з 
огляду на контроверсійність і складність освоюваних сучасними белетристами 
раніше фальшованих або заборонених тем української революції 1917 р., визвольної 
боротьби 1918—1920-х років, зокрема й явища «отаманії» — одного з найяскравіших 
й водночас полярно оцінюваних в історії України ХХ ст.  

Метою даної розвідки є аналіз символів та ідеологем дискурсу «отаманії» крізь 
призму художньої свідомості сучасних прозаїків — і як реципієнтів створюваних 
суспільством міфологізованих історичних нарацій, і як продуцентів тривких, 
продуктивних (або ні), заангажованих текстів для кодування й збереження 
колективної пам’яті. Явище «отаманії» представлене в літературі останніх кількох 
десятиріч (починаючи з кінця 1980-х рр.) достатньо широко, а спектр творів 
варіюється від документально-публіцистичних белетризованих життєписів до 
пригодницько-авантюрного або й аналітичного історичного роману, 
підпорядкованого внутрітекстовій логіці й зі значною часткою художнього вимислу. 
Тому одним із завдань дослідження є впорядкування й класифікація масиву текстів 
розглядуваної тематики й відповідне простеження кількісної та якісної динаміки їх 
появи. Також серед завдань вирізняємо: окреслення поля реалізації історичного 
уявлення, зокрема пошук і аналітичний розгляд прозових творів сучасних 
українських письменників про повстанських очільників та їхню діяльність, 
з’ясування частотності згадок як показника актуалізованості певних символів 
(Гуляйполя, Холодного Яру та ін.), залучення їх до творення національної ідеї; 
визначення специфіки белетристики й белетризованої літератури; дослідження 
ракурсів подачі історичної інформації й художніх засобів формування 
цілеспрямованого ідеологічного уявлення про феномен «отаманії».  

Притягальність образу будь-якого «народного месника» в українському 
трактуванні пояснюється не лише тривкою народнопісенною традицією козацької 
героїки, а насамперед тим, що однією з підвалин образу є біблійний архетип 
«караючого янгола» — втілення справедливої відплати, божественного посланця, що 
карає винних і грішних, стаючи в обороні слабких і праведних. Але для активації 
архетипу потрібна потужна ідея, приваблива для людської уяви — такою 
екзистенційною базою для отаманії стала ідея «вільної України». Саме вона 
легітимізувала й освятила «праведну боротьбу» численних повстанців, водночас 
поєднавши їх історичними зв’язками з іншими народними рухами — коліївщиною та 
гайдамаччиною (показовим є епізод освячення зброї, описаний в романі «Холодний 
Яр» Ю. Горліса-Горського). 

За частотністю згадок у белетристиці безумовним лідером є отаман і «батько» 
Нестор Махно (Р. Самбук, роман «Махно», (1997); роман Сергія Жадана «Anarchy in 
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the UKR»  (2005); роман Степана Рев’якіна «Гуляйполе» (2007); роман Аркадія 
Поважного «Кам’яний воїн» (2014) та ін.), чий образ існує на перетині двох наріжних 
загальнолюдських архетипів — Свободи і Батька. В сучасній суспільній свідомості 
«Батько Махно»  — бренд, продукт масової культури; в художній літературі цей зсув 
між формою та змістом не настільки критичний, щоб образ став симулякром, але 
достатній, щоб він став міфом. 

Окрім постаті Н. Махна, популярністю у письменників користуються такі 
безсумнівно непересічні особистості, як Чорний Ворон (В. Шкляр, «Залишенець», 
2011), Маруся (Олександра Соколовська — В. Шкляр, «Маруся», 2016), Зелений (М. 
Карасьов, нарис «“Бандит” Зелений», 2002; Р. Коваль, історична повість для дітей 
«Таємниця отамана Зеленого», 2008; А. Кокотюха, пригодницький роман «Справа 
отамана Зеленого», 2014), Григорій Савонов (Г. Ткаченко, історичний роман «Політ 
ворона: Доля отамана», 2019), отаман Блакитний (новела «Без жалю» В. В’ятровича, 
2017), Волинець (Р. Коваль, К. Завальнюк, художній нарис «Трагедія отамана 
Волинця», 2002), Орел-Гальчевський (Р. Коваль, художньо-документальний нарис 
«Отаман святих і страшних», 2000), Шепель (О. Дмитрук, роман «Отаман Яків 
Шепель», 2009),  Орлик (Р. Коваль, «Отаман Орлик», 2015), Григор’єв, Ангел та ін. 
Важливою тенденцією при цьому є не стільки плюралізм нарацій, скільки посилення 
уваги до постатей маловідомих й фактично неприсутніх в колективній пам’яті, 
виведення їх на авансцену історичних подій нарівні із загальновідомими особами. 
Хоча подібні «містечкові отамани» і не можуть претендувати на роль величних 
символів національної визвольної боротьби, художні твори про них необхідні: вони 
живлять інтерес сучасного читача до локальної історії й демонструють широту й 
інтенсивність повстанського руху цього періоду. 

Цілеспрямована реставрація історичної пам’яті вмотивована поверненням імен і 
звершень «тих шляхетних, хто відійшов, — і для відновлення справедливості до них, 
і для зміцнення моралі нині сущих» (Р. Коваль, белетристичний збірник 
«Повернення отаманів гайдамацького краю», 2001). Історичний клуб «Холодний 
Яр» публікує документально-художню серію «Отаманія ХХ століття» (більше 
десятка видань), зусиллями ентузіастів встановлюються пам’ятні знаки, проводяться 
освітні заходи, — результатом співдії цих комеморативних практик має стати 
творення узагальненого позитивно-героїчного метасимволу отаманії, 
представленого конгломератом символічних постатей, подій, символічних 
артефактів. 

Одним із важливих аспектів формування уявлення про отаманію та період в 
цілому є видання й перевидання мемуарної літератури учасників та очільників 
визвольних змагань. Мемуаристика української революції й війни 1917—1921 рр. 
досить різноманітна (щоденники, спогади, політично-публіцистичні роздуми тощо), 
але має спільні функції (історичного нагадування й ідеологічної репрезентації) та 
ціннісні значення: надає правдиві історичні свідчення (з поправкою на 
суб’єктивність), фіксує образ конкретної особистості в історії, розкриває внутрішні 
мотивації людей, тобто дозволяє відчути добу предметно, «зсередини». Так, вагомим 
почином є заснування серії «Бібліотека націоналіста», в якій вже вийшли друком 
спогади І. Лютого-Лютенка «Вогонь з Холодного Яру», М. Дорошенка «Стежками 
Холодноярськими» (обидва — 2015), С. Левченка «За волю і державу» (2017), 
Я. Орла-Гальчевського «Проти червоних окупантів» (2018), Ю. Горліса-Горського 
«Холодний Яр» (2019). Часто мемуаристика наближається до художньої літератури і 
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може бути потрактована як історичний роман чи повість. Засобами охудожнення 
матеріалу є уособлення, символізація, гіперболічність, натуралізм і діалогічна 
організація викладу. Також спільними рисами розглядуваних творів є високий 
ступінь фактажності; лінійно-хронологічна подієвість; патетична риторика, 
публіцистичність, документальність як засіб легалізації ракурсу подання подій та 
змалювання історичних осіб; міфологізація загального тла (тенденційний добір 
фактів, тавтологічність, символізм деталей, міфологічні підстановки, апеляція до 
загальнолюдських архетипів і до «національного сакрального»), творення 
міфологеми ворога.  

В цілому, отаманія на даному етапі трактується як втілена ідеологема «захисної 
стихійної сили від більшовицької навали», позитив з’яви численних популярних 
творів (а особливо — їх екранізація) полягає в закріпленні у масовій свідомості 
героїзованого й міфологізованого образу отаманії та отаманів як своєрідних — 
«святих і страшних» — національних героїв. 
 
 
 

Oksana Pukhonska 
Iсторична травма більшовизації України: сучасна літературна 

рецепція 
Історія літератури, часто йдучи в ногу з часом, відображає і вкрай важливі 

процеси історико-культурного розвитку суспільства, і його психологічний стан. 
Процес розвитку української літератури ХХ століття є добрим прикладом того, як 
художня словесність здатні відображати особливості історичного досвіду, 
переосмислювати національну пам’ять і виявляти затаєні історичні травми. 

Тема української більшовизації у контексті тоталітарної історії ХХ століття 
досі залишається вкрай дискусійною, маючи в собі чимало білих плям, викривлених 
та переписаних подій, на основі чого формувалося чимало радянських міфів та 
стереотипів, що сьогодні залишаються причинами численних зовнішніх і внутрішніх 
непорозумінь, ментальних й ідентичнісних конфліктів. Друга світова війна фактично 
затінила виток остаточної окупації України СРСР, відтіснивши на задній план і 
Першу світову з її наслідками, і національно-визвольні змагання, і, власне, 
більшовизацію. Література, будучи ідейним та ідеологічним рупором, тривалий час 
переживала власну мистецьку деформацію. 

Незалежність, звісно, внесла свої корективи, втягнувши процес творення 
художнього тексту у вир культурної революції, інформаційної глобалізації, але, 
разом із цим, і в активне переосмислення радянського травматичного досвіду. 

Лише останні події (Революція гідності, російсько-українська війна на 
Донбасі) активізували художню словесність до переосмислення витоків історичної 
травми. У контексті цього з’являються такі важливі тексти, як «Чорний Ворон», 
«Маруся» Василя Шкляра, «Розколоте небо» Світлани Талан тощо. Саме в них 
прочитуємо столітній досвід переживання травматичної пам’яті, сучасне осмислення 
причин і наслідків більшовизації, яка в ідейному просторі актуальних реалій 
продовжує впливати на перебіг історії. 
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Liubomyr Khakhula 
Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku w kulturowej przestrzeni miasta 

Lwowa 
Niemiecki antropolog Jan Assmann wyróżnia trzy rodzaje pamięci: indywidualną, 

komunikacyjna i kulturową. Kiedy pamięć indywidualna oparta jest na osobistym 
doświadczeniu jednostki, to komunikacyjną formuje międzypokoleniowy ustny przekaz, 
ograniczony 3–4 pokoleniami. Po odejściu ostatnich świadków wydarzeń przerywa się 
wspomniany przekaz, powstaje pamięć kulturowa, oparta głównie na wiedzy z książek czy 
pamiątek kulturowych, przy pomocy takich instytucji jak muzea, archiwa, biblioteki, teatr, 
kino. 

Pamięć o wojnie 1920 roku niejednokrotnie była zapisywana w publicznej 
przestrzeni Lwowa jako symbol zwycięztwa nad barbarzyńskim najazdem (miedzywojenny 
okres) czy „swiadectwo wyzwoleńczego marszu Armii Czerwonej” (sowiecka interpretacja). 
Z pomocą oryginalnych artefaktów, muzealnych wystaw (Muzeum Narodowe im. Króla 
Jana III we Lwowie), świątyń (Kościół Matko Boskiej Ostrobramskiej na Łyczakowie), 
publicznych uroczystości (nagrodzenie miasta orderem „Virtuti Militari”), okazałych 
pomników (Pomnik Armii Konnej Siemiona Budionnego), znaków (tablica upamiętniająca 
pobyt Józefa Piłsudskiego przy ul. Kadeckiej) przedstwiano odmienne narracje wydarzeń 
1920 r. Do proklamacji niepodległości Ukrainy w 1991 roku prawie nieznanym w 
publicznyej przestrzeni był fakt ukraińsko-polskiego sojuszu, jego zasad i wyników. 

Zmiana ideologicznego klimatu, demokratyzacja polskiego i ukraińskiego 
społeczeństw w końcu XX wieku a także hybrydowa interwencja Rosyjskiej Federacji 
spowodowały konstruowanie nowej narracji wojny 1920. Likwidowano pomniki 
czerwonoarmistom w Olesku, Brodach, Stryju, kierowniku Galicyjskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej W. Zatońskiemu w Tarnopolu. W 2020 roku odslonieto wystawę 
poświęcona sojuszu Pilsudski-Petlura we Lwowskim Muzeum Historycznym. 
Wystawiennicza działalnośc lwowskich muzeów, prace współczesnych historyków, 
ukraińsko-polskie wymiany poglądami zaowocowały dominacją sojuszniczej naracji o 
wojnie 1920 roku jako wzorca współpracy w trudnych czasach.  

 
 
 

Pavlo Lodyn 
II Rzeczpospolita w myśli politycznej Bohdana Osadczuka 

Od początku przywrócenia niepodległości po zakończeniu I wojny światowej Polska 
stanęła przed dylematem modelu rozwoju własnego państwa. Okres II Rzeczypospolitej to 
młody wiek Bohdana Osadczuka, który mógł bezpośrednio ocenić zarówno właściwe kroki, 
jak i błędne obliczenia ówczesnego polskiego rządu, które w dużej mierze determinowały 
dalszy stan stosunków ukraińsko-polskich. Na lamach Kultury paryskiej Bohdan Osadchuk 
analizował sojuz Piłsudski-Petlura, politykę narodową polskiej endecji i inne kwestie 
związane z omawianym okresem. Ukraiński publicysta próbował obalić negatywne mity 
generowane przez skomplikowane relacje polsko-ukraińskie II Rzeczypospolitej w celu 
normalizacji stosunków między oboma narodami. 

 
∗∗∗ 
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Roman Baron, 
Roman Madecki 

Czeska polonistyka uniwersytecka a powstanie Czechosłowacji 
Powstanie po I wojnie światowej całego szeregu nowych państw w Europie 

Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. systemu wersalskiego miało nie tylko znaczące 
skutki polityczne, gospodarcze, społeczne, ale również znalazło odzwierciedlenie w sferze 
nauki. Jeśli pozostaniemy tylko przy przykładzie Czechosłowacji, to nie ulega wątpliwości, 
że powstanie tego państwa oznaczało cezurę w rozwoju nauki czeskiej i słowackiej. Nastąpił 
bowiem przede wszystkim wszechstronny rozwój czeskiego Uniwersytetu Karola w Pradze, 
założone zostały ponadto nowe uniwersytety w Brnie (czyli na Morawach) oraz w 
Bratysławie (czyli na Słowacji) – oba w 1919 roku. 

Polityczni przywódcy nowego państwa – jak prezydent Tomáš G. Masaryk i jego 
bliski współpracownik, długoletni minister spraw zagranicznych, a potem następca na 
najwyższym urzędzie państwowym, Edvard Beneš – przypisywali przy tym wielką rolę 
rozwojowi badań slawistycznych. Powstało zatem w ramach Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Karola w Pradze tzw. Seminarium Filologii Słowiańskiej. Na czele tej 
jednostki uniwersyteckiej stanął wybitny słoweński slawista Matija Murko (1861–1952). 
Częścią składową zaś była między innymi Katedra Języka i Literatury Polskiej, na którą 
został w 1923 roku powołany krakowski literaturoznawca Marian Szyjkowski (1883–1952). 

W Brnie odegrała slawistyka kluczową rolę w procesie konstytuowania się Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka. Także tutaj powołano Seminarium Filologii 
Słowiańskiej, przy którym działały lektoraty języków słowiańskich (od r. ak. 1923/24 także 
j. polskiego). Wykłady prowadzili tu m.in. F. Havránek, R. Jakobson, V. Vondrák lub F. 
Wollman. Niemal identyczny model zastosowano także w Bratysławie, gdzie założono 
Seminarium Słowiańskie wraz z lektoratami języków słowiańskich (od r. ak. działał także 
lektorat j. polskiego). Platformę wymiany myśli naukowej w zakresie slawistyki stanowiło 
nowo powstałe czasopismo „Slavia“ (istnieje do dziś). Oprócz tego został z inicjatywy 
prezydenta Masaryka powołany do życia Instytut Słowiański (formalnie w roku 1922, 
faktycznie w 1928), będący również wydawcą wielu wartościowych slawistycznych dzieł 
naukowych.  

Zatem w okresie międzywojennym Czechosłowacja, a w szczególności Praga, stała 
się jednym z najważniejszych ośrodków badań slawistycznych w Europie i na świecie. 
Zresztą na lata 1926-1939 przypada szczyt działalności Praskiego Koła Lingwistycznego, 
jednej z najbardziej wpływowych szkół językoznawczych przedwojennej lingwistyki. A 
istotnym elementem programu badawczego tej szkoły była problematyka slawistyczna. 

 
 
 

Наталія Погорільська 
Особливості розвитку психології в першій половині ХХ століття 

Розкрито особливості розвитку української психології на початку ХХ століття 
та вплив на її розвиток влади більшовиків і входженням України до складу СРСР. 
Зокрема, розглядаються галузі та теми у психології, які виникають для вирішення 
задач державного значення (розробка ідей інженерної психології, теорії волі, 
діяльності, тощо), а також озвучуються теорії та ідеї, які знищувались, оскільки не 
знаходили свого місця в радянському підході (етнопсихологія, психодіагностика, 
тощо). Представлено погляди спеціалістів, що розробляли ідеї та погляди, що 
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вирізнялись із загального матеріалістичного розуміння психічного. Означено теорії 
та напрямки психології, які майже з тієї ж причини не потрапляли до уваги 
фахівців-психологів: теорія прийняття індивідуальних рішень, теорії мотивації, 
тощо. Обґрунтовується необхідність ре-радянізації психології, особливо таких 
галузей сучасної психології як загальна психологія, історія психологія. 

 
 
 

Rūstis Kamuntavičius 
Czy sztuka łączy czy rozłącza kraje Europy Wschodniej? Architektura 

byłego Wielkiego Xięstwa Litewskiego 
Małe drewniane domki, wysokie kościoły z dwiema wieżami, synagogi a unickie i 

prawosławne cerkwi. Ten obraz zawsze kontrastował z murowaną architekturą, oraz z 
innym typom kościołów w miastach Królestwa Polskiego i Europy Zachodniej. W XIX i XX 
wieku wiele z tego dziedzictwa było zniszczone, w szczególności na Białorusi. Pomimo tego, 
na wielkim obszarze byłego Wielkiego Księstwa, obejmującego całą Litwie, Białoruś, części 
Polski (Podlasie) oraz region Łatgale w Łotwie, zostało sporo elementów architektury, 
które do dzisiaj łączą te państwa i kultury. Ten referat określa i konkretyzuje te 
poszczególne elementy architektury. Tak samo, on analizuje uwagą społeczeństwa i 
państwa która dzisiaj jest zwrócona na te elementy w poszczególnych krajach, i jak to 
wszystko działa na szukaniu tożsamości i regionalnej jedności. 

 
 
 

Nataliya Minyenkova 
Rozważania wokół lustracji w polskich filmach fabularnych 

Wśród różnorodnych źródeł, wykorzystanych w badaniach naukowych o lustracji 
(dokumenty, dane statystyczne, wywiady, ect.) nadal niedocenionym narzędziem jest film 
fabularny. Uważamy, że ten typ źródła może być dodatkowym instrumentem badawczym w 
poszukiwaniu odpowiedzi na zawiłe pytania w rozważaniach o lustracji. Jednak 
wykorzystanie w rozprawach naukowych takiego typu źródeł wymaga od naukowca 
krytycznego podejścia zwłaszcza analizy na temat, co jest faktem historycznym, a co tylko 
wizją artystyczną. Mimo nieliczności takiego typu badań, szczególnie o lustracji, metoda 
wykorzystania filmów jest znana i klarownie opisana przez M. Ferro w jego studium 
monograficznym o kinie i historii (M. Ferro, 2011). Uważając za możliwe posługiwanie się 
tą metodą i w badaniach o rzeczywistości celem tego studium badawczego jest określenie 
szczegółów dyskursu wizualnego o lustracji w Polsce.  

 Do analizy zostały wybrane cztery polskie filmy fabularne zwłaszcza „Psy” w 
reżyserii W. Pasikowskiego (1992), „Korowód” J. Stuhra (2007), „Rysa” M. Rosa (2008), 
„Kret” R. Lewandowskiego (2010).     

Poprzednie badania dyskursu naukowego o lustracji dają możliwość twierdzić, że: 1) 
lustracja w Polsce była opóźniona i rozciągnięta w czasie; 2) miała typ retrospektywny tzn. 
że była skierowana przede wszystkim do zaprowadzenia historycznej sprawiedliwości; 3) 
spowodowała ciężkie powikłania zarówno jak dla systemu politycznego tak i dla ludzi 
(Minyenkova, 2016). 

Wybrane filmy fabularne klarownie przedstawiają trudne, sporne wątki lustracji, o 
których np. w latach 90. mało kto miał odwagę mówić, a dziś po minięciu 20-30 lat 
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większość ludzi, szczególnie młodzież, już nie potrafi coś powiedzieć na ten temat z powodu 
braku wiedzy. Tak, w kultowym polskim filmie „Psy” reżyser W. Pasikowski sugestywnie 
wyświetla takie problemy jak: ofiary lustracji w Polsce w postaci nie tylko ludzi, ale i 
instytutów politycznych, a także niszczenie dokumentów w procesie transformacji służb 
specjalnych. Filmy, które zostały nakręcone później „Korowód”, „Rysa”, „Kret” ujawniają 
tragedie rodzin dotkniętych tzw. dziką lustracją. Oprócz tych znanych z naukowych i 
publicystycznych dyskursów wątków w filmach padają nowe tematy zwłaszcza 
nieaktualność, sztuczność problemy lustracji dla młodzieży (film „Korowód”), tragiczne 
powikłania dla systemu społecznego, układu rodzinnego przez nowe próby rozliczania się z 
przyszłością jak na przykład obniżenie/odebranie emerytur byłym współpracownikom 
służb specjalnych. 

Wnioskując, trzeba podkreślić, że analiza dyskursu wizualnego o lustracji umożliwia 
lepsze rozumienie przebiegu procesów rozliczenia się z przeszłością w Polsce. Obrazowo 
wskazuje na powikłania wywoływane przez gwałtowne próby rozliczyć sprawców, wyświetla 
nowe wątki, a więc są dodatkowym źródłem badawczym dla takich trudnych tematów, 
którym jest lustracja. 

 
 
 

Olena Romanenko 
Polskie stereotypy i autostereotypy: opinia studentów 

Stereotypy pełnią funkcje schematów kognitywnych. Dzięki nim jednostka 
przetwarza informacje i je porządkuje w taki sposób, że najpierw wybiera z otoczenia, z 
rzeczywistości społecznej to, co dla niej jest istotne, a potem stosuje do tego stereotypy i 
wybiera, segreguje i nazywa uzyskane treści. 

Stereotyp jest przekonaniem zbiorowym, żywionym przez pewna grupę ludzi. 
Stereotypy nie wywodzą się z bezpośredniego doświadczenia jednostek, lecz z tradycji 
przekazu i zapośredniczenia. Stereotypy często są oparte na niepełnej wiedzy oraz 
fałszywych przekonaniach o świecie, utrwalone są przez tradycję i trudno podlegają 
zmianom, a w szczególności odrzuceniu. 

Od wieków o każdym narodzie składało się zbiorowe pojęcia przez sąsiednie kraje i 
przedstawicieli ich ludu. Stereotypy nabierają szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy 
grupy wchodzą się ze sobą w bliski i częsty kontakt, na przykład są grupami sąsiedzkimi. 

Stereotypy są ważne i aktualne dzisiaj, ponieważ, „nigdy jeszcze człowiek nie żył w 
bliskości tak wielkiego zróżnicowania kultur, które tak silnie są odrębne i tak gwałtownie 
zmieniają jego otoczenie. Nigdy też granice nie były tak intensywnie przekraczane na tak 
wielkich obszarach świata, a fizyczne odległości tak łatwe do pokonania”. 

Istnieje wiele danych i opracowań naukowych na temat, jak inne narody, 
cudzoziemcy, mniejszości widzą Polaków i obraz Polski. W artykułe między innymi są 
krótko opisane stereotypy pozytywnie narodowe (towarzyszkość, skłoność do rodzinności, 
gościnność, które zauważyli liczni goście kraju; oryginalność, ciekawość, zdolność do 
improwizacji) oraz wyodrębnieno stereotypy negatywne (nieufność, niezdolność do 
przyjmowania porażek, lenistwo i antysemityzm). 

W artykule ujawnimy podstawowe autostereotypy Polaków, które, według 
M. Rogaczewskiej często układają się w pary dość przeciwstawnych wyobrażeń: Polacy 
uważają samych siebie „za przedsiębiorczych, ale jednocześnie i za bezradnych, zależnych 
od opieki państwa”, „dumnymi z tolerancji”, ale jednocześnie „zawstydzonymi za 
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swojeuprzedzenia”. To określenie w jakimś sensie jest zbliżone do rezultatów badania, 
które zostało przeprowadzone autorką w Maju 2017 roku, dotyczące autostereotypów 
polskich studentów. Poniżej przedstawimy wyniki badania, w tym postawę respondentów 
do takich autostereotypów jak: „Polak – katolik”, „Polak – patriota”, „Polak – szlachcic”. 

 
 
 

Oksana Kukuruz 
Більшовицька модель залежності права від політики: наслідки для 

сучасної України 
Політика і право є важливими суспільними регуляторами, що мають різні 

засоби реалізації, але спільну мету – «загальне благо». Для досягнення мети вони 
повинні тісно взаємодіяти між собою, впливати одне на одного як на теоретичному 
рівні, так і на практичному. Модель такої взаємодії залежить від суб’єктів, які в 
певний час у певній країні визначально впливають на розроблення та реалізацію 
політичних рішень і правових актів. Дослідження взаємодії політики і права в 
сучасній Україні показало, що принциповою відмінністю її практичного втілення від 
ідеальної моделі є підміна мети цієї взаємодії – замість забезпечення суспільних 
інтересів відбувається забезпечення партикулярних інтересів. 

Витоки партикулярної моделі взаємодії політики і права в сучасній Україні, на 
думку автора, слід шукати в моделі залежності права від політики, яку більшовики 
нав’язали нашому суспільству понад 100 років тому. Більшість негативних 
показників сучасної моделі, наприклад, такі як політична доцільність, політична 
імітація, уявний конституціоналізм розвивалися упродовж усього періоду існування 
Радянського Союзу. 

Вивчення моделі залежності права від політики, яку пропагували і втілювали 
на практиці ідейні діячі комуністичної партії Радянського Союзу, і яка досі (свідомо 
або несвідомо) підтримується деякими сучасними політиками, дозволить глибше 
усвідомити, які елементи моделі належної взаємодії політики і права були підмінені 
чи спотворені. Розуміння справжніх причин даної проблеми відкриває додаткові 
можливості щодо вироблення адекватних рекомендацій для зміни існуючої 
партикулярної моделі на суспільно корисну. 

 
 
 

Bulgakova Oksana 
Вища школа України (середина 1950-х – перша половина  

1960-х рр.): антропологічний вимір 
Зростання суспільно-політичної активності громадян України в останнє 

десятиліття актуалізує досвід громадянського розвитку в минулі історичні періоди. 
Надзвичайно цінним у цьому аспекті є т.зв. хрущовська відлига. Після смерті 
Й. Сталіна та доповіді М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» українське 
суспільство активізувалося у пошуках нової парадигми суспільно-політичного 
розвитку. Українська інтелігенція, усвідомлюючи необхідність змін, опинилася серед 
рушійних сил «відлиги» в культурній сфері, а згодом, незадоволена політичним 
курсом, стала важливою складовою руху шістдесятників і дисидентів. 

Науково-педагогічна інтелігенція, яка виконує важливі функції, була 
особливою частиною радянського соціуму. У ті роки вона перебувала у складному 
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становищі. Від умов праці, становища, настроїв, повсякденного життя залежало 
виконання науково-педагогічною інтелігенцією своїх функцій, серед яких однією з 
головних була навчально-виховна. Від способу формування та умов праці залежала її 
кваліфікація, а матеріально-побутове забезпечення впливало на престижність 
статусу викладача. 

Сьогодні діяльність науково-педагогічної інтелігенції потребує поглибленого 
дослідження у рамках соціальної історії, адже вплив викладачів на студентську 
молодь як інтелектуальний капітал країни є надзвичайно важливим. Попри значний 
інтерес до історії інтелігенції радянської України періоду «хрущовської відлиги», 
вона вивчена не повно. Наявні на сьогодні дослідження про інтелігенцію не 
розкривають усієї повноти її тогочасного становища. Відхід від класової 
матеріалістичної методології нині дозволяє розкрити нові грані цієї професійної 
верстви, особливо враховуючи розмаїття джерел. Ці та низка інших обставин й 
визначають наукову актуальність і суспільне значення даної теми. 
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