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АНОТАЦІЯ 
Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії 

другої половини ХІХ – початку ХХІ століття. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни. – Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. 

Дисертацію присвячено визначенню місця, яке посіла краківська історична 
школа в польській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Це 
перше у вітчизняній історіографії комплексне дослідження однієї з найбільш 
знаних у польській історичній науці шкіл. Автор виділяє чотири періоди у 
вивченні феномена краківської історичної школи, які хронологічно співпадають 
з основними історичними етапами у житті польського народу: перший – друга 
половина ХІХ ст. – 1918 р., другий – 1918-1939 рр., третій – 1944-1989 рр., 
четвертий – сучасний (1989-2010 рр.). Встановлено, що на наукові погляди 

ключових представників школи (В. Калінки, Ю. Шуйського, С. Смольки, 
М. Бобжинського) значний вплив справляла політична ситуація на поневолених 
польських теренах. У свою чергу, репрезентанти краківської історичної школи 
приймали активну участь у суспільно-політичному житті Галичини і Австро-
Угорщини. Контроверсійні погляди школи з перших днів її існування отримали 
як палких прихильників, так і непримиренних опонентів. Дискусія навколо 
наукового спадку краківської історичної школи не припиняється й до сьогодення. 
На основі комплексного вивчення історіографії проблеми автор зробив висновок, 
що краківська історична школа відповідала європейському рівню розвитку 
історичної науки, і на сьогодні є свого роду класичним взірцем, за яким 
визначають рівень розвитку польської історіографії на різних етапах розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 
Синкевич Е. Г. Краковская историческая школа в польской историо-

графии второй половины ХІХ – начала ХХІ века. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные 
исторические дисциплины. – Днепропетровский национальный университет 
имени Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. 

Диссертация посвящена проблеме определения места, которое заняла 
краковская историческая школа в польской историографии второй половины 
ХІХ – начала ХХІ в. Это первое в отечественной историографии комплексное 
исследование одной из наиболее известных в польской исторической науке 
школ. Автор выделяет четыре периода в исследовании феномена школы, которые 
хронологически совпадают с основными историческими этапами в жизни 
польского народа: первый – вторая половина ХІХ в. – 1918 г., второй – 1918-
1939 гг., третий – 1944-1989 гг., четвертый – современный (1989-2010 гг.). 
Установлено, что на взгляды основных представителей школы (В. Калинки, 
Ю. Шуйського, С. Смольки, М. Бобжинского) в значительной степени влияла 
политическая ситуация на порабощенных польских землях. В свою очередь, 
представители школы сами принимали активное участие в политической 
жизни Галиции и Австро-Венгрии. Неординарные взгляды представителей 
краковской исторической школы с первых дней получили как пламенных 
сторонников, так и непримиримых противников. На рубеже ХІХ и ХХ ст. 
происходят кардинальные изменения в жизни общества – зарождается массовое 
рабочее движение, появляются политические партии, обостряются отношения 
между отдельными государствами. На этом фоне происходит смена парадигмы 
исторических исследований, позитивизм уступает место модернизму и нео-
романтизму. В условиях острого противостояния с варшавской исторической 
школой теряет прежнюю привлекательность краковская историческая школа. 


