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Ре ко мен до ва но до дру ку Вче ною Ра дою фа куль те ту Іс то рич ної 
ос ві ти На ці о наль но го Пе да го гіч но го уні вер си те ту 
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дже рел ре конс тру йо ва но склад ні про це си — ета пи, тен ден ції, роз ви-
ток, фор ми, пер со на лії ук ра їн сько го на ці о наль но го від род жен ня з 
ак цен том на про тис то ян ня ро сій ській ім пер ській іде о ло гії та поль-
сько� шля хет ській дер жав ниць кій кон цеп ції. На сто рін ках кни ги від-
тво ре но ук ра їн ський кон текст та за галь не тло, на яко му роз гор та лась 
твор ча ді яль ність та по лі тич ні прак ти ки ви дат них ук ра їн ських ін те-
лек ту а лів М. Мак си мо ви ча, М. Кос то ма ро ва, М. Дра го ма но ва, В. Ан то-
но ви ча, В. Гни ло си ро ва, А. Ши ма но ва, В. Ло бо ди та ін ших ді я чів, які 
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тур но му прос то рі й по лі тич но му пос ту пі.
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