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ПЕРЕДМОВА 
 
Польська історія є досить динамічною й драматичною, сповненою 

боротьби за утвердження на карті Східної Європи як розвинутої сильної 
країни, а також і трагічною. Адже в певні періоди її існування мали 
місце втрата державності, розчленування її території між сусідніми 
державами (Російською й Австрійською імперіями, Прусським 
королівством), окупація нацистською Німеччиною в роки Другої 
світової війни, насадження комуністичного режиму у повоєнний період. 

Проте польська держава відрізняється від інших держав Східної 
Європи досить тісними зв’язками з Україною. Ці зв’язки були 
різноплановими й постійними впродовж тривалого періоду. Від часів 
середньовіччя вони ніколи не припинялися (навіть у часи втрати 
державності) і продовжуються в наш час. 

Історія Польщі та східний напрямок зовнішньополітичної 
діяльності були предметом глибоких і різносторонніх досліджень, які не 
можуть бути вичерпними. Запропонована колективна робота є спробою 
розширити й поглибити історію країни, її населення, польсько-
українських зв’язків у період, що розглядається. Це допоможе зробити 
історію більш об’ємною, конкретною, повною, пролити світло на 
малодосліджені сторінки, що відображають життя польської шляхти на 
теренах Правобережної України й польського населення в межах УСРР 
(УРСР) у період панування тоталітарного режиму, відобразити розвиток 
науки й культури, польської історіографії з проблем внутрішньої й 
зовнішньої політики Другої Речі Посполитої тощо. 

Хронологічні межі досліджень охоплюють період кінця ХVІІІ ст., 
коли внаслідок трьох поділів Речі Посполитої розпочалася боротьба 
польської шляхти за відродження держави, і до середини ХХ ст. – 
періоду діяльності Другої Речі Посполитої. 

Робота виконана в рамках кафедральної теми «Східна Європа з 
найдавніших часів і до сьогодення: економічні, суспільно-політичні та 
культурні процеси». 
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