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Секція І / Section I 

Спеціальні галузі історичної науки:  
між джерелом, інтерпретацією та історичною пам’яттю / 

Special branches of historical science:  

between source, interpretation an historical memory 

 
Сурала Войцех (Варшавський університет), “Польська перспектива розбудови історичної 

політики в Україні” / Surała Wojciech, “Polish perspective of development of historical policy in 
Ukraine”. 

Тимців Христина (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Дослідження поховань жертв комуністичних репресій 1940–1950-х років як практична 
складова формування політики пам’яті в Україні (на прикладі західного регіону)” / Tymtsiv 
Hrystyna, “The research of the burial places of the victims of communist repressions 1940–1950th as 
a practical constituent of forming of politics of memory in Ukraine (on the example of the Western 
region)”. 

Томчак Марта (Варшавський університет), “Відносини Церкви й держави у 
Варшавському князівстві (1807–1812)” / Tomczak Marta, “Relationships between the Church and 
the State in the Duchy of Warsaw 1807–1812”. 

Савчук Анжеліка (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Політичні 
ідеї Франтішека Палацького” / Sawchuk Anzhelika, “The political ideas of František Palacký”. 

Рошко Катерина (Запорізький національний університет), “Етнічний склад населення 
Півдня України (за даними перепису 1926 р.)” / Roshko Kateryna, “The ethnic composition of 
population of South Ukraine (according to population census in 1926)”. 

Петричак Іван (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Італо-
аббісинський конфлікт в суспільно-політичній думці Польщі” / Petrychak Ivan, “Italo-
Abyssinian conflict in social and political thought of Poland”. 

Василенко Валерій (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Демографія м. Судова Вишня кінця XVII – середини XVIII ст. в світлі метричних книг” / 
Vasylenko Valeriy, “Demographics in Sudova Vyshnya in the late 17th – mid 18th century based on 
metrical books”. 



Скшентувенська Ксенія (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Кодикологічна характеристика кодексу Мартина Поляка «Chronicon pontificum et 
imperatorum» (XIV ст.)” / Skshentuvens’ka Kseniya, “Codicological characteristic of codex 
«Chronicon pontificum et imperatorum» by Martin of Opava (14th century)”. 

Знак Марта (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Документи 
Брацлавського воєводства останньої третини XVI – першої чверті XVII ст.: джерелознавча 
характеристика” / Znak Marta, “Documents of Bratslav voivodeship in last third of the 16th – the 
first quarter of the 17th century: сharacterization of sources”. 

Радецький Назар (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Історичні 
дослідження Юзефа Максиміліана Оссоліського” / Radetskyi Nazar, “The scientific researches in 
the field of history by Jozef Maxymilian Ossolinski”. 

Нестерук Богдан (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Реформи 
Владислава Ґрабського (1923–1925): податкова, грошова та банківська сфери” / Nesteruk 
Bohdan, “The Vladislav Grabski’s reforms (1923–1925): tax, monetary and banking areas”. 

Табінська (Антоняк) Ірина (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Історичний факультет Львівського державного педагогічного інституту (1944–1950): 
кафедральна структура та організація навчально-наукового процесу” / Tabins’ka (Antoniak) 
Iryna, “The Historical Faculty of State Pedagogical University of Lviv (1944–1950): the structure of 
departments and organizations of studies and scientific process”.  

Секція ІІ / Section II 

Історична регіоналістика: de Medii Aevi ad Modernitas / 

Regional historical studies: de Medii Aevi ad Modernitas 

 
Камерістов Ростислав (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

“Матеріали «Вікіпедії» у популяризації історії середніх віків” / Kameristov Rostyslav, “The 
knowledge of «Wikipedia» as the spread of the History of Middle Ages”. 

Ковальчик Рафал (Варшавський університет), “Політика Юзефа Пілсудського щодо 
України” / Kowalczyk Rafał, “Polityka Józefa Piłsudskiego wobec Ukrainy”. 

Дрецький Роман (Варшавський університет), “Можлива катастрофа: атомна зброя на 
території Польщі в контексті атомного протистояння в Європі під час «холодної війни»” / 
Drecki Roman, “The possible Catastrophe: Nuclear War Plan in Cold War Europe in the aspect of 
the nuclear weapons on Polish territory”. 

Райтаровська Наталія (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Дискусії стосовно походження літописного князя Рюрика” / Rajtarovs’ka Nataliya, 
“Discussions about the origin of the chronicle of Prinse Rurik”. 

Кіорсак Владислав (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Особливості вживання східноєвропейських топонімів у праці Саксона Граматика «Діяння 
данів»” / Kiorsak Vladyslav, “Peculiarity of application of East European toponyms in the work 
of Saxo Grammaticus «Gesta Danorum»”. 

Бугай Діана (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), “Напад 
вікінгів на Париж під керівництвом Раґнара Лодброка (845)” / Buhai Diana, “Viking attack in 
Paris under the leading of Ragnar Lodbrok (845)”. 

Розлуцька Соломія (Український Католицький Університет), “Візуалізація іспанської 
присутності у Новому світі на гравюрах Теодора де Брі” / Solomiya Rozluts’ka, “Visualization of 
the Spanish presence in the New World on Theodore de Bry’s engravings”. 

Завадовська Христина (Український Католицький Університет), “«Чого шукають 
англійці в Іспанії?»: Іспанія в подорожніх записках Леді Герберт” / Zavadovska Khrystyna, 
“«What the British are looking in Spain? Spain in the travel notes of Lady Herbert”. 



Оліярчук Тарас (Львівський національний університет імені Івана Франка), “До питання 
історіографії Італійських воєн 1494–1559 рр.: центрально- та східноєвропейський вимір” / 
Oliyarchuk Taras, “To a question of historiography of Italian Wars (1494-1559): Central and Eastern 
European dimension”. 

Димидюк Дмитро (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Реконструкція озброєння середньовічного вірменського воїна (за матеріалами ІХ–ХІ ст.)” / 
Dymydyuk Dmytro, “Reconstruction of military equipment of the Armenian medieval warrior of 9–
11th cencury”. 

Гродзіцький Євген (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Дослідження Середньовічної Японії в працях сучасних українських науковців (1991–
2016)” / Grodzitskyj Yevhen, “Study of Medieval Japan in the works of modern Ukrainian scientists 
(1991–2016)”. 

Бреславська Ірина (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
“Ментальні уявлення мешканців японського імператорського двору епохи Хейян (794–
1185)” / Breslavs’ka Iryna, “Mental representation of residents of the Japanese imperial court of the 
Heian era (794–1185)”. 

Лах Роман (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Експедиція 
комодора Метью Перрі в Японію (1853–1854): встановлення дипломатичних відносин через 
взаємні світоглядні уявлення та стереотипи” / Lakh Roman, “Commodore Matthew Perry’s 
expedition to Japan (1853–1854): the establishment of diplomatic relations through mutual 
ideological notions and stereotypes”. 

 

Графік конференції / Conference schedule: 

 

П’ятниця, 15 квітня / Friday, April 15th: 

10.00–10.30 – реєстрація учасників (вул. Драгоманова, 5) / Participant`s registration 
(Drahomanova str., 5). 

10.30–12.00 – круглий стіл “Головні тенденції історичної науки і освіти в Україні та 
Польщі” / Round table “The main trends of historical education and science at Ukraine and 
Poland”. 

12.00–13.15 – обідня перерва / Dinner interval. 

13.15–16.00 – екскурсія містом / Excursion to the city. 

 

Субота, 16 квітня / Saturday, April 16th 

10.00–10.30 – збір учасників (вул. Драгоманова, 5) / Participants gathering (Drahomanova 
str., 5). 

10.30–12.00 – пленарні доповіді / Plenary reports. 

12.00–15.00 – засідання секцій / Session of sections. 

 

 

 

 
 
 



АНОТАЦІЇ СТАТЕЙ / ABSTRACTS OF ARTICLES 

 

 

Дрецький Роман (Варшавський університет), 

Drecki Roman 

 

“Можлива катастрофа: атомна зброя на території Польщі в контексті атомного 

протистояння в Європі під час «холодної війни»”  

 

“The possible Catastrophe: Nuclear War Plan in Cold War Europe in the aspect of the 

nuclear weapons on Polish territory 

 

Celem badań jest przedstawienie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej w epoce Zimnej 

Wojny. W kontekście planów wojny nuklearnej NATO jak i Układu Warszawskiego. W 

szczególności analizie poddane zostały dokumenty odtajnione przez ostatnie 20 lat które, skłaniają 

do zmiany narracji stosowanej we wcześniejszych badaniach. 

 

 

Ковальчик Рафал (Варшавський університет), 

Kowalczyk Rafał 

 

“Політика Юзефа Пілсудського щодо України” 

 

“Polityka Józefa Piłsudskiego wobec Ukrainy”. 

 

Artykuł taktujący o stosunkach polsko ukraińskich w latach 1918-1935 (polityka wobec 

Ukraińców na terenie II RP, Ukraińcy w Sejmie II RP, podział administracyjny Kościoła 

grekokatolickiego, wyprawa na Kijów 1920 i traktat Ryski 1921, policyjna akcja represyjna i 

stowarzyszenia studenckie). 

 

 

Сурала Войцех (Варшавський університет),  

Surała Wojciech 

 

“Польська перспектива розбудови історичної політики в Україні”  

 

“Polish perspective of development of historical policy in Ukraine”. 

 

W niniejszym wystąpieniu chciałbym poruszam sprawę budowy polityki historycznej po 1989 

roku, a także skonfrontować to z polskim doświadczeniem. Opowiadam także o tym, co dzieje się w 

polityce historycznej Ukrainy i Polski po przełomowym roku 2014; Niezwykle istotna jest także 

polityka historyczna Polski w stosunku do sprawy Ukraińskiej po roku 2015, a więc po zmianie 

rządzącej przez ostatnie 8 lat ekipy rządzącej. Niezwykle istotne jest m.in. zapowiedziane 

powołanie rady dotyczącej polityki historycznej pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej 

Andrzeja Dudy. Ważne będzie także ukazanie budowania wspólnej pamięci na przykładzie działań 

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zajmującej się między innymi budową miejsc pamięci 

i restauracją istniejących. Miejsca takie to między innymi lwowski cmentarz Orląt Lwowskich, czy 

zbudowany od podstaw Cmentarz w Kijowie – Bykowni. 

 

 

 

 

 

 



Томчак Марта (Варшавський університет),  

Tomczak Marta 

 

“Відносини Церкви й держави у Варшавському князівстві (1807–1812)” 

 

“Relationships between the Church and the State in the Duchy of Warsaw 1807–1812”. 

 

 

Relationships between the government of the Duchy of Warsaw and the Catholic Church were 

discussed in several works in which it is assumed that they hostile. What diversifies Polish 

historians is the attempt to pin down the causes of these inimical relationships. Thus academics 

closely related to the Church put the blame on the government which was supposed to commit 

numerous acts of malice and villainy against clerics. Others underline the rebellious attitude of the 

clergy and lack of readiness for cooperation and any renunciations. In the later case as well the 

political sympathies of the historians were not without influence who often made tendencious 

allusions to the contemporary times. Knowing all these tendencies in Polish historiography, in my 

speech  I will try to rebuilt relations between the Church and the Duchy of Warsaw in a new, more 

objective, way. 

 

 

Бреславська Ірина (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Breslavs’ka Iryna 

 

“Ментальні уявлення мешканців японського імператорського двору епохи Хейян 

(794–1185)” 

 

На основі письмових японських джерел Х – ХІІ ст. аналізується формування 

середньовічного японського світогляду. Розкрито особливості становлення  

“аристократичної моделі свідомості” японця того часу. Висвітлюються особливості 

середньовічної японської ментальності та суспільної свідомості епохи Хейян.  

 

“Mental representation of residents of the Japanese imperial court of the Heian era (794–

1185)”. 

 

On the basis of written Japanese sources of X - XII century., analysed the formation of medieval 

Japanese worldview. Disclosed features of formation of “aristocratic model of consciousness” 

Japanese at that time. In the research highlights features of medieval Japanese mentality and public 

consciousness of the Heyyan era. 

 

 

Бугай Діана (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), 

Buhai Diana 

 

“Напад вікінгів на Париж під керівництвом Раґнара Лодброка (845)” 

 

Тема статті є актуальною, адже набіги вікінгів сколихнули чи не всю Європу. Багато 

істориків займались вивченням біографії легендарної особистості скандинавських саг однак, 

залишились «білі плями» у вивченні його постаті. Метою статті, є дослідження постаті 

Рагнара Лодброка, та набігів вікінгів у 845 році, коли першими під удар норманів потрапили 

землі Західно -Франкського королівства. В березні норманська флотилія у складі 120 

кораблів, увійшла у гирло р. Сени, і продовжила свій рух вгору, після спустошення земель 

Франції, місцеве населення було налякане варварством сусідів тому Карл Лисий був 

вимушений укласти мирний договір, який був вигідним для вікінгів. Дослідження 



походження прізвиська «Шкіряні Штани» за різними версіями .Звертається увага на особисте 

життя Рагнара : його дружин, коханки і дітей. 

 

“Viking attack in Paris under the leading of Ragnar Lodbrok (845)”. 

 

The topic of the article is quite urgent because the invasions of viking’s stirred up almost the whole 

Europe. A lot of historians studied the biography of legendary personality of Scandinavian sagas, 

but however they are still a lot of blank spots about facts of his life. The purpose of research is the 

personage of Ragnar Lothbrok and invasions of viking’s in 845, when the first area attacked by the 

normans was a land of West-Frankia’s realm. In March norman’s flotilla in the amount of 120 ships 

entered the mouth of the river Seine, and continued it’s movement to the top. After the devastation 

of the French lands, local population was frightened of barbarity of the neighbours that’s why 

Charles the Bald(II) had to conclude a peace treaty, which was profitable for viking’s. The research 

of the origin nickname (second name) “Leather pants” by different versions. The attention is paid 

on private Ragnar’s life : his wife, mistress(lover) and children. 

 

 

Василенко Валерій (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Vasylenko Valeriy 

 

“Демографія м. Судова Вишня кінця XVII – середини XVIII ст. в світлі метричних 

книг” 

 

На основі матеріалів метричних книг церкви Преображення Господнього в Судовій Вишні 

кін. XVII – сер. XVIII ст., досліджуються питання демографічних процесів, які відбувалися 

всередині Вишенської унійної парафії. Результати проведених досліджень зіставляються і 

порівнюються з результатами досліджень польських науковців, які стосуються римо-

католицьких парафій Речі Посполитої. 

 

“Demographics in Sudova Vyshnya in the late 17th – mid 18th century based on metrical 

books” 

 

Based on material of metrical books of the Transfiguration church in Sudova Vyshnya in the late 

XVII – mid XVIII c., researches problems of demographic processes in uniate parish of Vyshnya. 

The studies compared with the research results of the Polish scientists concerning the Roman 

Catholic parishes. 

 

 

Гродзіцький Євген (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

 Grodzitskyj Yevhen 

 

“Дослідження Середньовічної Японії в працях сучасних українських науковців 

(1991–2016)” 

 

У статті проаналізовано праці сучасних українських істориків, які займаються вивченням 

Середньовічної Японії. Розглянуто як монографії, так і окремі публікації, які висвітлюють 

історію, культуру та інші аспекти життя Середньовічної Японії. Також, у деяких 

дослідженнях охарактеризовано літературні пам’ятки писемності, які дають нам цінні 

відомості про тодішнє життя Японії.  

 

“Study of Medieval Japan in the works of modern Ukrainian scientists (1991–2016)” 

 

In the article analyzes the works of contemporary Ukrainian historians, who engaged study of 

Medieval Japan. Considered as a monography , as a  publications , which highlights history , culture 



and other aspects of life in the Medieval Japan. Also, some studies described writing literary 

monuments that give us valuable information about the life of  than  Japan. 

 

 

Димидюк Дмитро (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Dymydyuk Dmytro 

 

“Реконструкція озброєння середньовічного вірменського воїна (за матеріалами ІХ–

ХІ ст.)” 

 

На основі писемних, археологічних та зображувальних джерел досліджено захисн е 

спорядження та зброю вірменської знаті. Проаналізовані причини популярності саме того чи 

іншого виду озброєння та оцінено візантійсько-арабські впливи на військову справу 

середньовічної Вірменії. Створено узагальнюючий образ військового спорядження 

вірменського воїна.  

 

“Reconstruction of military equipment of the Armenian medieval warrior of 9–11th 

century”. 

 

On the basis of historical documents, archaeological and illustrated sources we investigated body 

armor and weapons of the Armenian nobility. We estimated the Byzantine-Arab influences on 

military affairs in medieval Armenia. General view of military equipment of the Armenian soldier 

was created. 

 

 

Завадовська Христина (Український Католицький Університет), 

Zavadovska Khrystyna 

 

“«Чого шукають англійці в Іспанії?»: Іспанія в подорожніх записках Леді Герберт” 

 

Для збільшення кількості туристів, у 1960-х роках урядовці франкістської Іспанії 

започаткували нову рекламну кампанію під гаслом «Іспанія є іншою!». Таким чином 

консервативні іспанські політики погодилися з орієнталістським сприйняттям країни, 

сподіваючись використати на власну користь його «позитивну» складову. У цьому випадку 

Іспанія репрезентувалася як сповнена краси, меланхолії та давнього історичного спадку. 

Однак така риторика не була новою. «Інакшість» Іспанії мала давню літературну традицію, в 

якій «позитивний» образ доповнювався «негативними» елементами (брак модерності, 

католицьке мракобісся та інше). Добрим прикладом цього були подорожні записки XIX ст., 

зокрема проаналізовані нами «Impressions of Spain in 1866» англійської письменниці та 

громадської діячки Мері Елізабет Герберт (1822–1911), що лягли в основу запропонованої 

доповіді. 

 

“«What the British are looking in Spain? Spain in the travel notes of Lady Herbert”. 

 

In 1960s governors of the Franco’s Spain began a new PR campaign with a motto «Spain is 

another» to attract more tourists. That is how Spanish politicians agreed with the orientalist 

perception of the country, hoping to use its “positive” component for their own good. In this case 

Spain was represented as a country, full of beauty, melancholia and old historical legacy. However, 

this rhetoric was not new. «Otherness» of Spain had already had an old literature tradition, where 

the «positive» image was supplemented with the «negative» elements (lack of modernity, catholic 

obscurantism, etc.) Travel notes of the XIX century show good examples of it, notably 

«Impressions of Spain in 1866» written by Mary Elisabeth Herbert, English author and public 

figure and analysed by us. The «Impressions of Spain in 1866» have formed the basis of the 

proposed report. 



Знак Марта (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Znak Marta, 

 

“Документи Брацлавського воєводства останньої третини XVI – першої чверті 

XVII ст.: джерелознавча характеристика” 

 

У статті здійснено джерелознавчий аналіз документів Брацлавського воєводства останньої 

третини XVI – першої чверті XVII ст., класифікацію документів та прослідковано 

особливості їх формуляру, їх інформативний потенціал, обставини створення та цінності як 

джерела до вивчення українського скорописного письма. 

 

“Documents of Bratslav voivodeship in last third of the 16th – the first quarter of the 17th 

century: сharacterization of sources”. 

 

The author gives the source analyses documents Bratslav voivodeship last third of the XVI - the 

first quarter of the XVII century, document classification and identified features structural 

composition (form) , its informational potential, the circumstances of development as well as its 

value for the study as sources to study Ukrainian cursive writing. 

 

 

Камерістов Ростислав (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

Kameristov Rostyslav 

 

“Матеріали «Вікіпедії» у популяризації історії середніх віків”  

 

Вікіпедія – вільна енциклопедія за рахунок якої ми можемо отримувати інформацію, так і 

доповнювати її у цілому. Для даної доповіді потрібно пояснити ситуацію з 

популяризуванням Середньовіччя в Українській Вікіпедії та перспективи цієї роботи.  

 

“The knowledge of «Wikipedia» as the spread of the History of Middle Ages”. 

 

Wikipedia – is the free encyclopedia, which helps us to get information and complement it in 

general. For this report to explain the situation of the Middle populyaryzuvannyam in Ukrainian 

Wikipedia and prospects. It need be explain for this report the situation of the Middle Ages in 

Ukrainian Wikipedia and prospects of it. 

 

 

Кіорсак Владислав (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Kiorsak Vladyslav 

 

“Особливості вживання східноєвропейських топонімів у праці Саксона Граматика 

«Діяння данів»” 

 

В статті проаналізовано працю Саксона Граматика, як джерело до вивчення 

ранньосередньовічної  історії Східноєвропейських земель, співставлено з іншими писемними 

джерелами та матеріалами археології. Досліджено впливи різних скандинавських династій на 

державотворчі процеси в Східній Європі, та зокрема на формування Руської держави. Автор 

намагався розглянути основні джерела Саксона до написання ранньої історії Данії, та 

визначити їх джерелознавчу вагу. Використовуючи здобутки сучасної історіографії 

висвітлено історію Руських земель в контексті загальноєвропейських історичних процесів.  

 

“Peculiarity of application of East European toponyms in the work of Saxo Grammaticus 

«Gesta Danorum»”. 

 



This article analyzes the work of Saxon Grammar as a source for the study of early medieval 

history of Eastern European lands, are compared with other materials, written sources and 

archeology. The article contains investigation of influence of different Scandinavian dynasties on 

government formation process in Eastern Europe, and in particular the formation of the Russ state. 

The author tried to consider the main sources of Saxon to write the early history of Denmark, and 

identify their source-weight. Using the achievements of modern historiography highlighted the 

history of Russ lands in the context of general European processes. 

 

 

Лах Роман (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

Lakh Roman 

 

“Експедиція комодора Метью Перрі в Японію (1853–1854): встановлення 

дипломатичних відносин через взаємні світоглядні уявлення та стереотипи” 

 

У даній статті висвітлюється взаємні світоглядні уявлення традиційного суспільства США 

і Японії, двох кардинально протилежних народів і їхнє поступове трансформування. 

Аналізуються стереотипи, якими користувались японці щодо іноземців, коли до Японських 

островів прибула ескадра комодора Метью  Перрі та власні бачення американців щодо 

місцевого населення. Детальне дослідження даної теми дає можливість глибше зрозуміти за 

яких умов були встановлені дипломатичні відносини, через призму менталітету і світогляду 

двох народів. 

 

“Commodore Matthew Perry’s expedition to Japan (1853–1854): the establishment of 

diplomatic relations through mutual ideological notions and stereotypes”. 

 

This article highlights the mutual ideological representation of the traditional society US and 

Japanese, two radically opposing peoples and their gradual transformation. Analyzes the stereotypes 

that were used by the Japanese to foreigners, when in Japanese islands arrived squadron of 

Commodore Matthew Perry and americans vision to the local population. A detailed study of the 

subject makes it possible to better understand the conditions under which it was established 

diplomatic relations through the prism of the mentality and outlook of the two peoples. 

 

 

Оліярчук Тарас (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Oliyarchuk Taras 

 

“До питання історіографії Італійських воєн 1494–1559 рр.: центрально- та 

східноєвропейський вимір” 

 

Італійські війни (1494 - 1559) – серія військових конфліктів між Францією, Іспанією та 

Священною Римською імперією за гегемонію в Європі та Середземномор’ї . У даній статті 

розглянуто стан та перспективи досліджень даної теми на території країн Центрально-

Східної Європи.  

 

“To a question of historiography of Italian Wars (1494-1559): Central and Eastern 

European dimension”. 

 

Italian War (1494 - 1559)  series of military conflicts between France, Spain and the Holy 

Roman Empire for supremacy in Europe and the Mediterranean. This article reviews the condition 

and prospects of research the topic on the territory of Central and Eastern Europe. 

 

 

 



Петричак Іван (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Petrychak Ivan 

 

“Італо-аббісинський конфлікт в суспільно-політичній думці Польщі” 

 

В основі доповіді буде один із найбільш відомих колоніальних конфліктів міжвоєнного 

періоду, який відбувався на африканському континенті між Італією та єдиною незалежною 

державою Африки – Аббісинією. Проблема конфлікту була актуальною в суспільно-

політичній думці багатьох країн, в тому числі і Польщі, яка активно слідкувала за розвитком 

подій, які стосувалися колоніалізму. Основним джерелом до розкриття даної проблеми буде 

польська преса різних політичних спрямувань. Важливе місце посідає реакція польських 

політичних сил правого, лівого та проурядового крила, та їх реакція на події в Аббісинії.  

 

“Italo-Abyssinian conflict in social and political thought of Poland”. 

 

The basis of the report will be one of the most famous colonial conflicts interwar period, which 

was held on the African continent between Italy and the only independent country in Africa - 

Abbysinia. The problem of the conflict was relevant in social and political thought in many 

countries, including Poland, which is actively followed the developments that concerned 

colonialism. The main source for disclosing the problem will be Polish newspapers of different 

political directions. An important place is the reaction of the Polish political forces of the right, left -

wing and pro-government events in Abbysinia. 

 

 

Радецький Назар (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Radetskyi Nazar 

 

“Історичні дослідження Юзефа Максиміліана Оссоліського” 

 

В статті розглядаються основні напрацювання Ю.Оссолінського присвячені історії 

Польщі. Розглядається принципи престолонаслідування у династії П’ястів. Також 

дослідження присвячені Сигізмунду І Старому, а саме роки до приходу на престол. 

Розглядаються основні посольства здійсненні за його правління. Подаються основні 

міркування Ю.Оссолінського стосовно становища польської шляхти та загального становища 

Польщі. 

 

“The scientific researches in the field of history by Jozef Maxymilian Ossolinski”.  

 

This article describes the main works by J. Ossolins'kyi which are dedicated to the history of 

Poland. The principles of the inheritance in the dynasty of Pyasty are explained as well as the 

researches dedicated to Zigmund the first,and the years before his reign in particular. Besides, the 

main emabassys created during his reign are accounted. J. Ossolins'kyi's most valuable thoughts 

concerning polish and the general situation in Poland are given. 

 

 

Райтаровська Наталія (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Rajtarovs’ka Nataliya, 

 

“Дискусії стосовно походження літописного князя Рюрика”  

 

У доповіді розглянуто версії походження літописного князя Рюрика. На основі сучасних 

досліджень, а також даних археології підтримано гіпотезу Ф. Крузе, який ототожнив Рюрика 

з Рориком Ютландським.  

 



“Discussions about the origin of the chronicle of Prinse Rurik”. 

 

The article considers the version of the origin of the chronicle of Prinse Rurik. On the basic of 

current research and the information from archeological sourses  supported the hypothesis of 

Proffesor F. Cruse, who believed that Rurik and Rauric Jutland is one persone.  

 

 

Розлуцька Соломія (Український Католицький Університет),  

Solomiya Rozluts’ka 

 

“Візуалізація іспанської присутності у Новому світі на гравюрах Теодора де Брі”  

 

Візуальні джерела є невід’ємними складовими формування людських уявлень. Вони не 

лише пасивно відображають довколишній світ, а й активно довершують творення його 

«правильного» образу. З огляду на таку дихотомію, у доповіді буде проаналізовано гравюри 

фламандського майстра Теодора де Брі (1528–1598), що можуть вважатися взірцевим 

прикладом формування негативного образу іспанської присутності в Новому світі. 

Витворена з їх допомогою «чорна легенда» Іспанії прибрала довершеного вигляду, що 

зберігся і використовується до наших днів. 

 

“Visualization of the Spanish presence in the New World on Theodore de Bry’s 

engravings”. 

 

Visual sources are integral parts of the forming of human’s imagery. They not only passively 

represent the outside world, but they also finalize creation of its “right” image. Given this kind of 

dichotomy, engravings of Flemish artist Theodore de Bry (1528-1598) that can be considered as 

model example of forming of the negative image of Spanish presence will be analysed in the report. 

The final version of the “Black Legend” of Spain, created and accomplished, is also used nowadays. 

 

 

Рошко Катерина (Запорізький національний університет),  

Roshko Kateryna 

 

“Етнічний склад населення Півдня України (за даними перепису 1926 р.)” 

 

В статті розглядаються зміни етнічного складу населення на території Південної України 

в 20-х  роках ХХ ст. З’ясовуються зміни етнічного складу населення регіону, політичні, 

економічні, соціальні передумови та наслідки цих процесів. 

 

“The ethnic composition of population of South Ukraine (according to population census in 

1926)”. 

 

The paper considers the changes of ethnic composition of the population of Southern Ukraine in 

the 20-ies of 

XX century . Changes in the ethnic composition of the region, political, economic, social 

conditions and consequences of these processes are identified in the paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Савчук Анжеліка (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Sawchuk Anzhelika 

 

“Політичні ідеї Франтішека Палацького” 

 

Досліджено  наукову діяльність Ф. Палацького у Чехії періоду XIX ст.. Викладацька 

робота історика  у поєднанні з дослідженням державності чехів.  Особливу увагу звернено на 

концепцію австрославізму в трактуванні Ф. Палацького. 

 

“The political ideas of František Palacký”. 

 

Studied scientific activity  Frantishek Palacky in the Czech during the period XIX century.  

Historian teaching combined with research statehood Czechs. Particular attention is paid to the 

concept in the treatment avstroslavizm  F. Palacky . 

 

 

Скшентувенська Ксенія (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

Skshentuvens’ka Kseniya 

 

“Кодикологічна характеристика кодексу Мартина Поляка «Chronicon pontificum et 

imperatorum» (XIV ст.)” 

 

Доповідь присвячена проблемі оцінки стану рукопису «Chronicon pontificum et 

imperatorum» Мартина Поляка XIV ст., який зберігається у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ 

імені Ів. Франка. Зокрема, зосереджено увагу на основних кодикологічних критеріях аналізу 

рукопису. 

 

“Codicological characteristic of codex «Chronicon pontificum et imperatorum» by Martin of 

Opava (14th century)”. 

 

The report is devoted to the problem of assessment of the manuscript «Chronicon pontificum et 

imperatorum» Martin of Opava 14th century, which is stored in the collection of Ivan Franko 

National University of Lviv Scientific Library. In particular, the basic codicological criteria of 

analysis of the manuscript are focused on. 

 

 

Табінська (Антоняк) Ірина (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

Tabins’ka (Antoniak) Iryna 

 

“Історичний факультет Львівського державного педагогічного інституту (1944–

1950): кафедральна структура та організація навчально-наукового процесу” 

 

На основі архівного матеріалу проаналізовано роботу історичного факультету Львівського 

державного педагогічного інституту у перші повоєнні роки. Розглянуто напрямки історичних 

досліджень, навчально-виховну роботу та вплив ідеології на навчальний процес. “  

 

The Historical Faculty of State Pedagogical University of Lviv (1944–1950): the structure 

of departments and organizations of studies and scientific process”. 

 

Based on archival material, the work of the historical faculty of Lviv State Pedagogical Institute 

in the early postwar years was analyzed. The directions of the historical research, educational work 

and influence of ideology on the educational process were considered. 

 

 



Тимців Христина (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Tymtsiv Hrystyna 

 

“Дослідження поховань жертв комуністичних репресій 1940–1950-х років як 

практична складова формування політики пам’яті в Україні (на прикладі західного 

регіону)”  

 

У доповіді буде розглянуто найвідоміші воєнно-історичні пам’ятки Західної України, 

пов’язані з комуністичними репресіями 1940-1950-х рр., процес їх дослідження ентузіастами 

й професійними пошуковцями та значення даних робіт для формування національної 

політики пам’яті в Україні  

 

“The research of the burial places of the victims of communist repressions 1940–1950th as 

a practical constituent of forming of politics of memory in Ukraine (on the example of the 

Western region)”. 

 

The known military historical sights of Western Ukraine, related to the communist repressions 

1940-1950th, process of their research by enthusiasts and professional military archaeologists and 

the value of these works for forming of national politics of memory in Ukraine will be considered in 

this lecture 

 

 

Нестерук Богдан (Львівський національний університет імені Івана Франка),  

Nesteruk Bohdan 

 

“Реформи Владислава Ґрабського (1923–1925): податкова, грошова та банківська 

сфери” 

 

Реформи Владислава Грабського: податкова, грошова та банківська сфери.  

В даній статті міститься інформація про реформаторську діяльність одного із 

найвидатніших прем’єр-міністрів ІІ Речі Посполитої. Владислав Грабський – двічі обіймав 

посаду голови уряду. В 1924 році подолав гіперінфляцію і вирівняв бюджетну ситуацію. В. 

Грабський є батьком нової валюти – злотого. Його рішенням було утворено нову центральну 

фінансову установу Банк Польщі. Наслідком діяльності  В. Грабського стало покращення 

економічної та політичної ситуації в державі. 

 

Reformy Władysława Grabskieko: Skarbowa, Walutowa i Bankowa. 

 

W tym artykóle znajduje się informacja o reformach najwybitniejszego premiera II Rzecz 

Pospolitej. Władysław Grabski  - dwukrotnie był na czele rządy. W 1924 roku stłumił hiperinflacje 

oraz wyrównał koniukture budżetową. W. Grabski jest ojcem nowej waluty – złotego. Z jego 

decyzji powstała instytucja centralna finansowa Bank Polski SA. Skutkiem działalności W. 

Grabskiego było ulepszenia sytuacji gospodarczej a politycznej w Państwie.  

 

 


