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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Зміни, пов’язані з державотворчими 

процесами в Україні, що охопили практично всі сфери суспільного життя в 
кінці XX – на початку XXI ст., позначились на розвитку історичної науки. 
Ліквідація численних гласних і негласних “вето” і “табу” на вибір тематики і 
методологічних засад наукового дослідження дала потужний імпульс для 
становлення української історіографії. Однак нові реалії виявили чимало проблем, 
що має подолати сучасна історична наука, зокрема, перехід на більш високий 
рівень узагальнень дуже часто ускладнюється великою кількістю малодосліджених 
сторінок національної та зарубіжної історії. 

За таких обставин подолання своєрідного інформаційного вакууму стало 
першочерговим завданням української історіографії. Однією з маловідомих 
для вітчизняної історіографії сторінок є проблема встановлення місця, яке 
посіла в польській історіографії краківська історична школа впродовж другої 
половини ХІХ – початку ХХІ ст. У західноєвропейській культурі ХІХ століття 
звично називати “віком історії”. Про особливе значення історії у житті поляків, 
починаючи від втрати незалежності, нікого не потрібно переконувати. Переломний 
момент у становленні польської історичної науки, пов’язаний із поразкою 
Січневого повстання, наслідком якого було виділення локальних осередків 
історичних досліджень, що діяли в еміграції, у Великопольщі, Галичині та 
під російським пануванням. 

Загальновідомо, що польська історіографія мала відчутний вплив на 
формування української історичної думки нової доби. Польський консерватизм, 
позитивізм і неоромантизм, тісно переплелися з українським консерватизмом, 
позитивізмом і неоромантизмом. Отже, надзвичайно важливо з’ясувати, як 
поляки вирішували проблеми діалектики ірраціонального й раціонального, 
поєднання історичного та природничо-наукового факторів у історичних 
дослідженнях, як вони впоралися з проблемою інтеграції і чи впоралися взагалі 
(а, якщо ні, то, що саме ставало на заваді розв’язанню проблем інтеграції), як 
намагалися сконструювати перспективу інтеграції власної історії до світової. 
Важливу роль у дослідженні зазначеної проблематики відіграють наукові 
конференції, дискусії на шпальтах фахових видань, дисертаційні та монографічні 
дослідження. Традиційно учасники обговорення зосереджуються на усталених 
формах інтелектуальних співтовариств, як от: університет, корпоративні 
співтовариства, професійні прошарки, соціогуманітарні корпорації, наукові 
школи й династії. Незаперечним є той факт, що формування краківської 
історичної школи було тісно пов’язано із суспільно-політичними та соціально-
економічними процесами, які відбувалися на теренах Галичини та Європи у 
другій половині ХІХ ст. Разом із тим сама школа суттєво впливала на 
перетворення в провінції, а її фундатори Ю. Шуйський, В. Калінка, С. Смолька, 
М. Бобжинський брали активну участь у політичному житті держави та регіону. 
В контексті зазначеного є актуальним дане дослідження, де визначено місце 



2 

та роль краківської історичної школи в польській історіографії другої половини 
ХІХ – початку ХХІ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір теми та 
робота над дисертацією відбувалися в рамах науково-дослідної проблематики 
історичного факультету Херсонського державного університету “Державотворчі 
процеси в країнах Центральної та Східної Європи: історичний, економічний, 
правознавчий аспекти (№ державної реєстрації 01020U07532)” та “Історія 
історичної науки в особах: біоісторіографія”, а також узгоджена з планами 
наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
й Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського 
НАН України. 

Об’єктом дослідження є польська історіографія другої половини ХІХ – 
початку ХХІ ст. 

Краківська історична школа і передумови її виникнення вже понад століття є 
предметом гострих дискусій у польській історіографії. Останнім часом цей 
сюжет зацікавив і українських дослідників. Значна увага до школи та її чільних 
представників і досі не призвела до визначеності в оцінках політичних поглядів 
фундаторів школи й осмислення впливу її світогляду на висвітлення історичного 
минулого польського та інших народів. Деякі дослідники були схильні 
заперечувати сам факт існування школи, інші – трактували її як наукове 
середовище, більшість визначали як наукову школу. Репрезентанти краківської 
історичної школи в значній мірі були заангажованими у політичному житті 
Австро-Угорщини загалом, і Галичини, зокрема. Люди, які творять науку, 
займаються не тільки дослідницькою діяльністю, але й дотримуються певної 
лінії поведінки. При цьому, якщо наукова праця, характерна для вчених, 
проявляється у діях із певною направленістю і доцільністю, то поведінка 
характеризує їх як соціальних особистостей, які у своїх вчинках втілюють 
відповідні принципи суспільних відносин у тій соціальній системі, до якої вони 
належать. Тому цілком логічним є аналіз передумов утворення краківської 
історичної школи, визначення нею оцінок минулого, причин занепаду та ролі її 
історіософського надбання у польській історіографії. 

Предметом дослідження виступають наукові погляди польських учених 
стосовно краківської історичної школи, політичних переконань її ключових 
репрезентантів, методів дослідження. 

Постійний інтерес до школи не зумовлений випадковим збігом обставин. 
Цьому фактору є своє пояснення, адже концептуальні положення світогляду 
представників краківської історичної школи мали політичну складову, яку 
вони відстоювали не тільки у своїх працях, але й у практичній діяльності. 
Відповідно, реалії поневоленої Речі Посполитої та політична ситуація після 
відродження державності диктували необхідність осмислення історіографічної 
спадщини ключових представників школи. 

При окресленні предмету дисертаційного дослідження важливо визначити 
співвідношення історичної та суспільно-політичної думки. Адже зближення з 
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суспільно-політичною сферою виправдано внутрішньою природою національної 
історичної моделі. Відповідно спостерігався своєрідний синтез історичної та 
суспільно-політичної думки, які розвивалися у межах спільних теоретико-
методологічних парадигм і напрямів. Наприклад, М. С. Грушевський вважав, 
що українській науці “бракує історії української історіографії у зв’язку з історією 
української політичної думки”1. У такому контексті можна краще побачити 
співвідношення історичної та політичної думки. Найбільше колег із Польщі 
цікавили концептуальні положення школи, персональний внесок головних 
репрезентантів, значення та наслідки їх суспільно-політичної діяльності. Не 
секрет, що кожне покоління поляків творить власну історію своїх часів. Разом із 
тим досить контроверсійним залишається питання встановлення місця, яке 
посіла школа в польській історіографії. Деякі польські та українські науковці 
достатньо довільно (без аргументації) зачисляють до краківської історичної 
школи істориків, що сповідували відмінні методологічні підходи. Окрім того, 
з поля зору дослідників випали окремі моменти біографій її чільних представників. 

Хронологічні межі роботи охоплюють другу половину ХІХ – початок 
ХХІ ст. Нижня межа зумовлена важливістю суспільно-політичних, культурно-
освітніх і організаційно-наукових процесів, які відбувалися на польських теренах. 
Зокрема, йдеться про зміну парадигми у польській історичній науці, яку 
започаткував перехід від романтичної до позитивістської візії дослідження 
минувшини, поглибленню джерелознавчих студій, розширенню контактів 
польської історичної науки з європейською. Верхня хронологічна межа 
продиктована необхідністю подати цілісну картину дослідження краківської 
історичної школи в польській історіографії. 

Обрані межі є важливими як для польської, так і для української історичної 
науки: відбулося формування та розвиток польської та української історіографії, 
поряд із позитивістськими історичними школами (“песимістична” краківська 
історична школа, “оптимістична” варшавська історична школа) з’явилися нові 
напрями та орієнтації, здійснювалося становлення і розвиток історичних 
інституцій. Обидві національні історіографії виконували важливу місію розвою 
історичної свідомості двох етносів; польські та українські історики обґрунтували 
історичну необхідність відродження державності власних народів. 

Географічні межі дослідження охоплюють терени Галичини, де перш за 
все відбувалася наукова та політична діяльність представників краківської 
історичної школи. Іноді автор, для більш цілісного відображення проблеми, 
виходить за означені межі, здійснюючи характеристику ситуації на інших 
поневолених польських теренах. 

Метою дослідження є оцінка всього комплексу публікацій, присвячених 
вивченню краківської історичної школи польською історичною наукою другої 
половини ХІХ – початку ХХІ ст. Для реалізації мети визначено наступні 
завдання: 

                                                 
1 Академічна Катедра Українського Народу // Україна. – 1927. – Кн. 3. – С. 195. 
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– виявити основні тенденції й особливості становлення польської історичної 
науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; 

– на прикладі краківської історичної школи визначити базові елементи 
позитивізму як світоглядної моделі й теоретичної основи історичної науки в 
другій половині ХІХ ст.; 

– реконструювати процес професіоналізації та інституалізації польської 
історичної науки, виявити її специфічні ознаки; 

– здійснити огляд діяльності основних наукових інституцій та історичних 
товариств, що функціонували на польських теренах; 

– виявити загальні та специфічні закономірності формування і основні 
етапи діяльності краківської історичної школи; 

– відтворити процес зміни генерації у фаховій корпорації та його залежність 
від утвердження нових теоретико-пізнавальних парадигм, розкрити особливості 
поширення західноєвропейських історіософських і гносеологічних концепцій; 

– виявити витоки формування поглядів польських істориків другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. на питання занепаду Речі Посполитої, простежити 
конкретні прояви міфологізації історії польського народу; 

– вивчити взаємовідносини краківської історичної школи з варшавською 
історичною школою; 

– охарактеризувати підходи до визначення місця краківської історичної 
школи в польській історіографії на конкретних історичних етапах; 

– встановити роль краківських істориків у творенні нових візій національного 
минулого, в удосконаленні дослідницького інструментарію польської історіографії, 
використанні нових методів у більшій опорі на здобутки інших суспільних наук. 

Вважаємо за необхідне проаналізувати внесок представників краківської 
історичної школи у польську історіографію; їх участь у процесі напрацювання чи 
реалізації нових (на польському ґрунті) методологічних концепцій та інтерпретацій 
історії Польщі; коли і в яких царинах продовжили роботу, розпочату їхніми 
колегами зі Львова чи Варшави; коли і в яких питаннях були ініціаторами 
наукових ідей і напрямів. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що вона є першим узагальнюючим 
дослідженням, у якому розглянуто основний загал публікацій з історії зародження, 
функціонування і занепаду краківської історичної школи. При цьому вперше 
у вітчизняній історіографії: 

– з’ясовано ступінь опрацювання проблеми і стан джерельної бази; 
– досліджено місце краківської історичної школи в польській історіографії 

другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.; 
– зосереджено увагу на консолідуючій функції краківської історичної 

школи, тобто простежено намагання створити загальнонаціональну історичну 
парадигму, яка була б сприйнята національною спільнотою як питомо своя; 

– визначено основні періоди дослідження краківської історичної школи; 
– простежено процес розширення кола дослідників краківської історичної 

школи й еволюцію їх наукової тематики; 
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– встановлено основні дискусійні проблеми при вивченні наукової спадщини 
краківської історичної школи; 

– доведено, що краківська історична школа в польській історіографії є 
класичним взірцем, її досягнення виступають свого роду шкалою, за якою 
оцінюють здобутки інших наукових шкіл та співтовариств; 

– встановлено вплив життєвого шляху і наукової (або політичної) 
кар’єри представників школи на їх бачення історичного минулого польського 
та інших народів Європи; 

– проаналізовано відповідність регіональних особливостей історичної 
думки та національної ідентичності у різних складових частинах польської 
етнічної території, розглянуто особливості способу мислення польських істориків 
(краківська і варшавська історичні школи, львівське історичне середовище); 

– обґрунтовано тезу щодо провідної ролі краківської історичної школи в 
польській історіографії другої половини ХІХ ст., відповідність її кращим 
зразкам тогочасної європейської історіографії; 

– простежено взаємини польських і українських дослідників у царині 
організації науково-педагогічної діяльності та намагання пошуку компромісів у 
культурно-освітній сфері; 

– доведено, що наступні покоління дослідників краківської історичної 
школи загалом більш зважено оцінювали її здобутки, уникаючи “навішування” 
ярликів; 

– уточнено окремі епізоди біографій основних репрезентантів краківської 
історичної школи. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення та наукові 
результати дисертації можуть бути використані при підготовці спеціальних 
статей та монографічних праць з історії Польщі, історіографії, політології, 
історіософії, методології історії та джерелознавства; у вузівській діяльності при 
опрацюванні лекційних курсів, семінарів, спецкурсів, навчальних посібників 
і підручників. Ідеї та теоретичні положення дослідження стануть у нагоді 
урядовцям, парламентарям, політикам, громадським діячам. 

Наукова апробація результатів дослідження. Результати роботи у вигляді 
доповідей та повідомлень оприлюднені під час роботи двадцяти наукових і 
науково-практичних заходів, що відбулися на теренах України та Республіки 
Польща: ІІ Міжнародному науковому конгресі українських істориків “Українська 
історична наука на сучасному етапі розвитку” (Кам’янець-Подільський, вересень 
2003 р.); Міжнародній науковій конференції “Українсько-польські стосунки в 
джерелах та історіографії” (Херсон, вересень 2004 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції “Місцеве самоврядування: історія та сучасність (До 
140-річчя запровадження земств на Херсонщині)” (Херсон, вересень 2005 р.); 
Міжнародній науковій конференції “Czy istnieje Czwarta Ruś? Wokół toźsamości 
kulturowej w regionie Karpackim (Чи існує Четверта Русь? Щодо культурної 
ідентифікації в Карпатському регіоні)” (Перемишль, Польща, травень 2006 р.); 
ІІІ Міжнародному науковому конгресі українських істориків “Українська історична 



6 

наука на шляху творчого поступу” (Луцьк, травень 2006 р.); Міжнародній 
науковій конференції “Архівні джерела у формуванні історичної пам’яті” 
(Херсон, травень 2006 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції 
“Інтерпретації в історіографії” (ІХ Астаховські читання) (Харків, червень 2006 р.); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Релігія і церква в нових 
політичних реаліях” (Херсон, червень 2006 р.); Міжнародному науковому конгресі 
“Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження)” (Львів, 
вересень-жовтень 2006 р.); Міжнародній науковій конференції “Наддніпрянська 
Україна в контексті історичного розвитку Центрально-Східної Європи” (Дні-
пропетровськ, жовтень 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
“Дослідження джерел з історії українського і польського народів” (Херсон, 
вересень 2007 р.); І Міжнародній науковій конференції “Historia – mentalność – 
toźsamość: Miejsce i rola historii oraz historyków w źyciu narodu polskiego i 
ukraińskiego w XIX i XX wieku (Історія – ментальність – самоідентифікація: 
Місце і роль історії та істориків у житті польського та українського народу 
в ХІХ-ХХ столітті)” (Жешув, Польща, вересень 2007 р.); І Всеукраїнських 
Яворницьких наукових читаннях (Дніпропетровськ, листопад 2007 р.); ІІ Між-
народній науковій конференції “Historia – mentalność – toźsamość: Metodologiczne 
problemy historiografii współczesnej (Історія – ментальність – самоідентифікація: 
Методологічні проблеми сучасної історіографії)” (Познань, Польща, вересень 
2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум – 
2008: Стратегії України в геополітичному просторі” (Ялта, червень 2008 р.); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна та Польща на 
міжнародній арені (кінець ХХ – початок ХХІ століття)” (Миколаїв, вересень 
2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Людина в історії та 
культурі. Станківські читання – 2009” (Миколаїв, лютий 2009 р.); Міжнародній 
науковій конференції “Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми 
інтерпретації, популяризація” (Київ, вересень 2009 р.); Міжнародній науковій 
конференції “Наукознавство та історія історичної науки” (ХІ Астаховські читання) 
(Харків, червень 2010 р.); IV Міжнародній науковій конференції “Історична 
пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в 
ХІХ – першій половині ХХ століття” (Львів – Брюховичі, вереснь 2010 р.). 

Звіти та інформація про роботу над дисертацією заслуховувалися на засіданнях 
вченої ради Херсонського державного університету й Інституту української 
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Рукопис 
дисертації обговорено на засіданні кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Структура дисертаційної роботи визначається покладеним в її основу 
проблемно-хронологічним принципом і зумовлена метою та завданнями 
дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 467 сторінок 
(основного тексту – 351 с.). Список використаних джерел – 1195 найменувань. 


