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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок із науковими програмами, 

визначено об’єкт і предмет наукового пошуку, хронологічні та територіальні межі, 
мету і завдання, методологічні засади та методи дослідження, розкрито наукову 
новизну одержаних результатів, а також практичне значення та апробацію. 

Перший розділ – “Стан наукової розробки, джерельна база та методологія 
дослідження” – складається з трьох підрозділів. У ньому охарактеризовано 
стан наукової розробки проблеми, критично проаналізовано використані у 
дослідженні джерела, визначено методологічні засади роботи. 

Історіографічні аспекти проблеми. Досвід осмислення феномена краківської 
історичної школи в контексті історичного процесу другої половини XIX – 
початку XXІ ст. спирається на розвинену історіографічну традицію. Адже сталий 
дослідницький інтерес до школи зумовлювався її високим соціальним значенням 
і гносеологічним статусом, незалежно від ідеологічних пріоритетів, політичної 
кон’юнктури, зміни світоглядних парадигм. Водночас в історіографії краківської 
історичної школи повною мірою проявилися колізії методологічного протистояння 
різних наукових підходів, концепцій, ідей, світогляду, зрештою, політична 
боротьба. 

Проблему місця краківської історичної школи в польській історіографії 
доцільно розглядати в руслі загального історіографічного осмислення теорії 
і практики наукових шкіл. Історіографічна база роботи виглядає доволі 
різноманітною. Автор у першу чергу зосередився на аналізі польсько-мовної 
літератури з відповідної тематики. На нашу думку, вона досить повно відображає 
широкий спектр проблематики, пов’язаної з дослідженням феномена краківської 
історичної школи в польській історіографії. Одночасно, з огляду на загальні 
тенденції до інтернаціоналізації науки, зближення її методологічних і світоглядних 
традицій у різних країнах, зважаючи на відносно вільний обмін інформацією 
й науковими кадрами, за можливістю, залучалися публікації радянських та 
сучасних українських і російських науковців тощо. 

Фактично поза увагою фахівців залишилася проблема визначення періодів 
дослідження краківської історичної школи в польській історіографії. На наш 
погляд, доцільно виділити чотири періоди. Взагалі, вони співпадають із ключовими 
моментами в житті польського народу, пов’язаними з боротьбою за відродження 
державності та етапами її функціонування. 

Перший, окреслений кінцем 60-х років ХІХ ст. – 1918 р., є часом боротьби 
за відродження державності. В рамках цього періоду проходило формування 
та поширення ідей краківської історичної школи, велися дискусії щодо її 
концептуальних засад, відбулася зміна парадигми в польській історіографії. 
На цей час припадає зародження основних стереотипів та міфів стосовно 
краківської історичної школи та минувшини польського народу. Специфіка 
суспільно-політичного і господарського розвитку другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. позначилася і на зміні концептуальних засад історичних 
досліджень, тому в рамках першого періоду доцільно виділити два етапи. 
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Наступний період хронологічно співпадає з існуванням Другої Речі Посполитої. 
У цей час головні постулати школи втратили ту політичну гостроту, що дозволило 
більш адекватно підійти до оцінки її спадщини. Окрім того, встигли сказати 
своє вагоме слово ключові представники – С. Смолька і М. Бобжинський. 

Третій період означений часом існування Польської Народної Республіки 
і також може бути умовно розділений на два етапи. Якщо до надбання школи 
в другій половині 1940-х і навіть 1950-х роках ставилися насторожено і 
навіть вороже, то в подальшому йому було приділено належну увагу. 

Четвертий період – сучасний етап в історії Республіки Польща. Він 
характеризується черговою зміною парадигми історичних досліджень, відходом 
від марксистських догм, інтеграцією польської історіографії у загальноєвро-
пейський і світовий контекст. Інтерес до історіософського надбання школи 
отримав нове “дихання”. 

Перші публікації стосовно краківської історичної школи були своєрідною 
реакцією частини науковців та громадських діячів на її синтези і з’явилися 
спочатку в періодичних виданнях: “Kwartalnik Historyczny”, “Ateneum”, 
“Biblioteka Warszawska” та ін. Їх зміст відобразив гостроту дискусії щодо 
оцінок причин занепаду Речі Посполитої, пізнавальної цінності та соціальної 
значущості синтетичної історії Польщі, представленої Ю. Шуйським, а 
згодом і М. Бобжинським. Погляди фундаторів краківської історичної школи 
отримали як схвальні відгуки2, так і жорстку протидію. Один із критиків школи, 
С. Бушчинський3, звинуватив своїх опонентів у зраді національних інтересів. 
Вагомим опонентом на науковому поприщі виступала варшавська історична 
школа, репрезентована В. Смоленським4, Т. Корзоном5, А. Рембовським6 і 
частково А. Павінським7, яка зародилася тоді, коли краківська історична школа 
почала втрачати свої позиції у польській історіографії. 

                                                 
2 Popiel P. Księdza Waleriana Sejm 4-letni / P. Popiel. – Kraków, 1880. – T. 1 // “Czas” – 1880; 

Koźmian S. List otwarty do posła Bobrzyńskiego / S. Koźmian. – Kraków, 1889. – 8 s.; Prochaska A. 
Smolka S. Kiejstut i Jagiełło / A. Prochaska [Rеc.:]. – Kraków, 1888 // Kwartalnik Historyczny. – 
1890. – R. 4. – S. 176-179; Koźmian S. Stronnictwo krakowskie o Styczniowem powstaniu 1863 r. / 
S. Koźmian. – Lwów, 1895; Lewicki A. Smolka S. Polska i Bradenburgia ze czasów Jaggiełły / 
A. Lewicki. – Warszawa, 1896. – 17 s. [Rec.:] // Kwartalnik Historyczny. – 1897. – R. 11. – S. 601-603; 
Piekosiński F. Ludność wieśniacza w Polsce w dobie Piastowskiej / F. Piekosiński. – Kraków, 1896. – 
151 s.; Sokolnicki M. Upadek polskiej myśli historycznej / M. Sokolnicki // Krytyka. – 1905. – T. 1. – 
S. 13–19. 

3 Buszczyński S. O pismach pana M. Bobrzyńskiego i krytyce pana Henryka Schmitta / S. Buszczyńki. – 
Kraków, 1882. – 16 s.; Buszczyński S. Rozbiór krytyczny historycznej szkoły krakowskiej / S. Buszczyński // 
Obrona spotwarzonego narodu. – Zesz. 2. – Kraków, 1888. – 318 s.; Buszczyński S. Następstwa zasad 
historycznej szkoły krakowskiej. Ks. Waleriana Kalinki. Obraz Krakowa w 1850 r. Sejm Czteroletni. 
Męczeństwo św. Stanisława / S. Buszczyński. – Kraków, 1890. – Zesz. 3. – Cz. 1. – 353 s. 

4 Smoleński W. Szkoły historyczne w Polsce. Główne kierunki poglądw na przeszłość / W. Smoleński. – 
Warszawa, 1887. – 86 s. 

5 Korzon T. Błędy historiografii nazsej w budowaniu dziejów Polski / T. Korzon // Pamiętnik Drugiego 
Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie. – Lwόw, 1890. – T. 1. – S. 1-15. 

6 Rembowski A. Historycy sejmu 4-letniego / A. Rembowski // Biblioteka Warszawska. – 1897. – S. 1–7. 
7 Pawiński A. Józef Szujski / A. Pawiński // Tygodnik. – 1883. – Nr. 2. – S. 4. 
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Своїми сумнівами стосовно деяких концептуальних підвалин краківської 
історичної школи поділилися К. Ліске8, Л. Білінський9. О. Бальцер взагалі ставив 
під сумнів сам факт існування краківської історичної школи10. Не поділяли 
поглядів своїх вчителів В. Собєський11, В. Такаж12. 

Причини занепаду консервативної думки розглянув Р. Дмовський13. Аналіз 
політичних течій і політичних програм у Галичині з 1846 до 1906 р. подав 
В. Фельдман14. У науковій, методичній та публіцистичній літературі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. значна увага приділялася проблемам формування теоретико-
методологічних підвалин краківської історичної школи, з’ясуванню її органі-
заційної діяльності. 

Ще під час Першої світової війни визначні представники польської історичної 
науки закликали до фундаментальної переорієнтації польської історіографії з 
метою формування нових поглядів на національну минувшину, здійснюючи 
пошук адекватної відповіді вимогам тогочасної дійсності. В 1916 р. відповідно до 
загальної атмосфери, викликаної війною і визвольними настроями, В. Конопчин-
ський гостро критикував концепцію історичного минулого Польщі, сформульовану 
краківською історичною школою. “Час великий на нову синтезу і на ґрунтовне 
опрацювання спадку минулих століть”, – підсумовував він15. Уже у 1917 р. 
найгостріший діагноз існуючій польській історіографічній традиції поставив 
публіцист А. Холонєвський у своєму творі “Duch dziejów Polski”16. В умовах 
незалежної польської держави постали нові реалії політичного існування 
польського суспільства, що вимагали перегляду політичних та історіографічних 
концепцій. На зміну ідеям піднесення національної боротьби за незалежність 
постала необхідність переосмислення свого минулого задля прогнозування 
майбутнього. Особливо відчутною була необхідність відмови від ідеалізованих 
історичних образів, що протягом бездержавного періоду слугували вихованню 
патріотизму. Їх місце повинен був зайняти прагматичний образ минулого, що 
з усіма своїми перевагами та недоліками мав стати відправним пунктом для 
формування історичного світогляду майбутніх поколінь поляків. 

                                                 
8 Liske K. Prof. Bobrzyńskiego “Dzieje Polski” / K. Liske // Przegląd Polski. – 1879. – S. 48-50. 
9 Biliński L. Znamiona polityki narodowej i krajowej tak zwanych “stańczyków” / L. Biliński. – Kraków, 

1882. – 23 s. 
10 Balzar O. Kilka slów o “stańczykach” / O. Balzar. – Kraków, 1883. – 12 s.; Balzar O. W оbronie 

historiografii naszej / O. Balzar // Pamiętnik drugiego Zjazdu Historyków Polskich. – Lwów, 1891. – 
T. 2. – S. 143–152. 

11 Sobieski W. Pesymizm a optymizm w historiografii polskiej / W. Sobieski // Ateneum. – 1909. – T. 2. – 
S. 150–175. 

12 Tokarz W. Dwa ostatnie rozbiory // Przyczyny upadku Polski. Odczyty / W. Tokarz. – Warszawa-
Lublin-Łódź-Kraków-Poznań, 1918. – S. 235–257. 

13 Dmowski R. Upadek myśli konserwatywnej w Polsce / R. Dmowski. – Warszawa, 1914. – 200 s. 
14 Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicji. 1846-1906. W 2 t. / W. Feldman. – 

Kraków, 1907. – T. 1-2. – 199 s.; 371 s. 
15 Konopczyński W. Dziejopisarstwo zbiorowe u obcych i u nas / W. Konopczyński // Rok Polski. – 

1916. – R. 1. – Nr. 6. – S. 21. 
16 Chołoniewski A. Duch dziejów Polski / A. Chołoniewski. – Wyd. 2. – Kraków, 1918. – 195 s. 
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Черговий інтерес до краківської історичної школи привернуло четверте 
видання праці М. Бобжинського “Dzieje Polski w zarysie”17. Воно зустріло схвальні 
відгуки рецензентів18. Більш спокійний і зважений підхід до спадщини краківської 
історичної школи був зумовлений зверненням істориків до суспільно-політичних 
процесів у Галичині в період формування та занепаду школи. Цій проблемі 
присвятили свої розвідки Я. Донбровський19 та С. Естрейхер20. На переконання 
Я. Адамуса “краківська школа змогла справити значний вплив на польську 
історіографію, як і на все польське суспільство”21. Першу спробу подати найбільш 
повну бібліографію праць М. Бобжинського здійснив С. Закшевський22. 

Загальний огляд польської історіографії міжвоєнного періоду підтверджує 
думку, що наукові пошуки після здобуття Польщею незалежності мали 
важливе значення для розвитку історичної науки. Сприяння держави та створення 
нормальних умов для наукової праці уможливило становлення наукових кадрів, 
сприяло розширенню хронологічних та проблемних горизонтів історичної науки, 
зумовило розвиток нових історичних концепцій. Краківська історична школа 
вже не викликала такого спалаху емоцій, як це було у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. Дослідники здійснили спроби впорядкувати перші наукові 
біографії В. Калінки, Ю. Шуйського, С. Смольки і М. Бобжинського. На 
жаль, вони обмежилися брошурами або статтями в наукових виданнях. 

Період середини 1940-х – кінця 1980-х років у дослідженні краківської 
історичної школи можна розділити на два етапи: перший – друга половина 
1940-х – кінець 1950-х років, і другий – початок 1960-х – кінець 1980-х років. 
Перший етап характеризувався напрацюванням проблематики на рівні статей, 
окремих розділів чи підрозділів колективних праць і появою перших спроб 
монографічного узагальнення життя і наукової діяльності фундаторів школи. 
До певної міри на оцінках краківської історичної школи позначилися особливості 
культу особи Й. Сталіна, що мали характерні прояви в ПНР. Як зазначав 
Є. Гольцер: “Політична індоктринація на загал була слабша, коли йшлося власне 
про науку, проте значно сильніша в історичній науково-популярній літературі”23. 

                                                 
17 Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie / M. Bobrzyński. – Wyd. 4. – Warszawa-Kraków-Lublin-
Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane, 1927. – T. 1-2. – 296 s., 332 s.; 1931. – T. 3. – 442 s. 

18 Piotrowicz K. Z powodu IV wydania Dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego / K. Piotrowicz, J. Feldman. – 
Kraków, 1928. – S. 227-235; Zakrzewski S. Zagadnienia ustroju państwa i rządu w dziejach Polski (z 
powodu 4 wydania Dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego) / S. Zakrzewski. – Warszawа, 1929. – 
15 s.; Feldman J. Nowa praca Michała Bobrzyńskiego / J. Feldman. – Kraków, 1931. – S. 137–146. 

19 Dąbrowski J. Żywot historyka poczciwego przed 20 laty / J. Dąbrowski // Wspomnienia z życia i działalności 
Koła Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1892-1927. – Kraków, 1928. – S. 24–37. 

20 Estreicher S. Michał Bobrzyński / S. Estreicher // Pregląd Wspólczesny. – 1936. – R. 15. – Nr. 165-168. – 
S. 18–40. 

21 Adamus J. O stanowisku Bobrzyńskiego w dziejopisarstwie polskiem / J. Adamus. – Lwów, 1937. – С. 10. 
22 Zakrzewski S. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki historyka / S. Zakrzewski // Kwartalnik 

Historyczny. – 1935. – R. 49. – Z. 4 – S. 515–539. 
23 Holzer J. Upadek komunizmu i historiagraphia / J. Holzer // Historycy polscy i ukraińscy wobes 

problemów XX wieku / pod red. M. Smolenia. – Kraków, 2000. – S. 6–8. 
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Одними із перших до концепцій краківської історичної школи звернулися 
М. Турович24, С. Кєнєвич25, К. Тимєнєцький26 та Г. Барич27. Окрім професійних 
істориків свій внесок у дослідження окремих сторінок життя та наукової 
діяльності представників краківської історичної школи внесли краєзнавці28. 
Загальні оцінки діяльності школи подано в розвідці, присвяченій функціонуванню 
краківського наукового товариства29. Особливе місце в дослідженнях польських 
істориків-марксистів посіла проблема польської позитивістської історіографії 
другої половини ХІХ ст.30 Увагу науковців привернула втрата популярності 
краківської історичної школи у середовищі вихованців Ягеллонського 
університету31. Проаналізовано основні причини розбіжностей у поглядах на 
минувшину В. Конопчинського та М. Бобжинського32. Не залишилася поза 
увагою публікація спогадів М. Бобжинського33, про що свідчать схвальні відгуки 
рецензентів34. Зацікавила дослідників “песимістична” концепція краківської 
школи на історію польської державності, яка опиралася на різноманітні 
теоретичні й історіософські підходи у викладі М. Бобжинського35. Розгорнуту 

                                                 
24 Turowicz M. Teki W. Kalinki nie spłonęły. Sprostowanie na marginesie rozprawy: Zienkiewicz 

Wacław Manewr i bitwa pod Rocławicami (4 kwietnia 1794 roku) / M. Turowicz // Nauka i Sztuka. – 
1946. – R. 2. – T. 3. – S. 1–17. 

25 Kieniewicz S. Tło historyczne Dzejów Polski Bobrzyńskiego / S. Kieniewicz // Przegląd Historyczny. – 
1947-1948. – T. 37. – S. 343–356. 

26 Tymieniecki K. Charakterystyka naukowej działalności Stanisława Smolki (1854-1924) / K. Tymieniecki // 
Życie i Myśl. – 1950. – R. 1. – Nr. 5/6. – S. 476–509; Nr. 7/8. – S. 727–766. 

27 Barycz H. Do charakterystyki Stanisława Smolki / H. Barycz // Życie i myśl. – 1951. – R. 2. – Nr. 4. – 
S. 280–291. 

28 Stamirski H. Józef Szujski i jego kontakty z Sądeczyzna / H. Stamirski // Rocznik Sądecki. – 1949. – 
T. 2. – S. 220–262. 

29 Rederowa D. Ośrodek naukowy krakowski w świetle materialów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 
(1841-1871) / D. Rederowa, K. Stachowska // Rocznik biblioteki PAN w Krakowie. – Kraków, 1956. – 
T. 2. – S. 149–158 

30 Bobińska C. Spór o mejsce pozytywizmu i historyków pozytywistów / C. Bobińska // Kwartalnik 
Historyczny. – 1954. – R. 61. – Z. 1-4. – S. 178–211; Serejski M. H. Mijsce pozytywistycznej szkoły 
warszawskiej w historiografii polskiej XIX stulecia / M. H. Serejski // Kwartalnik Historyczny. – 
1955. – R. 62. – Nr. 3. – S. 66–98. 

31 Śreniowska K. Młodzi historycy w walce z krakowską szkołą historyczna w r. 1896 / K. Śreniowska // 
Zeszty Naukowe Uniwersytetu Łόdzkiego. – Seria 1. Nauki Humanistyczno-Społeczne. – Zesz. 4. – 
Łόdz, 1956. – S. 161–178. 

32 Kościałkowski S. Władysław Konopczyński jako historyk / S. Kościałkowski // Teki Historyczne. – 
1953. – T. 6. – Nr. 1-2. – S. 1–29. 

33 Bobrzyński M. Z moich pamiętników / wstęp i przypisy A. Galos. – Wrocław; Kraków, 1957. – 
404 s. 

34 Lechicki C. Michał Bobrzyński. Z moich pamiętników [Rec.:] / C. Lechicki // Małopolskie Studia 
Historyczne. – 1959. – R. 2. – Z. 1.; Szermentowski E. Pamiętnik wicekróla Galicji / E. Szermentowski // 
Problemy. – 1959. – R. 15. – Nr. 1. – S. 78-80; Zabiełło S. Pamiętniki Bobrzyńskiego [Rec.:] / 
S. Zabiełło // Kierunki. – 1957. – R. 2. – Nr. 38. – S. 1–5. 

35 Krzemieńska-Surowiecka В. Polemika wokół “Dziejów Polski w zarysie” Michała Bobrzyńskiego (w 
latach 1879-1890) / В. Krzemieńska-Surowiecka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. – 
Seria 1. Nauki Humanistyczno-Społeczne. –1956. – № 4. – S. 107–130. 
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картину ідейного протистояння краківських консерваторів і народних демократів 
по 1914 р. включно подав у своєму дослідження М. Яскульський36. 

Другий етап відзначався більш серйозним опрацюванням науково-теоретичних 
підвалин краківської історичної школи у дискусіях, на конференціях, у науковій 
періодиці та на рівні монографічних узагальнень. Намагання демократизувати 
суспільно-політичне життя в ПНР позначилося більш сприятливим кліматом 
в організації досліджень польськими істориками. Відомий учений Г. Баринч 
вже на початку 1960-х років опублікував свою двохтомну працю, де достатньо 
місця приділив аналізу впливу поглядів краківської історичної школи на суспільну 
свідомість наприкінці ХІХ ст.37 Зусилля монографічного опрацювання різних 
аспектів розвитку науки та стану суспільства за часів існування краківської 
історичної школи підтримав Ю. Бушко, який зосередив свою увагу на суспільно-
політичному значенні Ягеллонського університету в добу автономії Галичини38. 
У сфері методології краківських істориків і надалі відносили до позитивістського 
напрямку39, в якому науковці другої половини ХХ століття вбачали “…дослід-
ницький підхід, що послідовно обмежував рівень науки до сфери подій, прагнув 
до встановлення зв’язків між ними, керувався бажанням докопатися до їх 
“витоків”40. Дискусію стосовно надбання школи викликала публікація 
М. Валендовської41. Дослідниця до певної міри гіперболізувала роль та місце 
М. Бобжинського в гроні представників краківської історичної школи. На цю 
обставину звернув увагу А. Бохенський42. У Ягеллонському університеті захищено 
дисертацію, присвячену діяльності Готелю Лямбер, де чільне місце відведене 
постаті В. Калінки43. Погляди краківських консерваторів стали проблемою 
наукових пошуків у дисертації М. Яскульського44. Істориків продовжували 

                                                 
36 Jaskólski M. Konserwatyzm–Nacjonalizm. Studia nad konfrontacjami idejowymi konserwatyzmu 

krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 r. / M. Jaskólski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagellońskiego. – Prace z nauk politycznych. – Kraków, 1951. – Zesz. 36. – 153 s. 

37 Barycz H. Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych Galicyjskich. Studia i sylwety z życia 
umysłowego Galicji XIX w. / H. Barycz. – Kraków, 1963. – T. 1-2. – 422 s., 390 s.  

38 Buszko J. Spoleczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagellońskiego u dobie autonomii galicyjskiej 
(1869-1914) / J. Buszko. – Kraków, 1963. – 105 s. 

39 Kozłowska-Sabatowska H. Pozytywizm galicyjski 1864-1881. : pr. Dokt / H. Kozłowska-Sabatowska. – 
Kraków: UJ, 1976. – 268 s. 

40 Grabski A. F. Orientacje polskiej myśli historycznej / A. Grabski. – Warszawa, 1972. – S. 301. 
41 Walendowska M. Pozytywizm polski i spór o pojmowanie dziejów narodowych / M. Walendowska // 
Życie i Myśl. – 1970. – R. 2. – Nr. 10. – S. 18-41. 

42 Bocheński A. W sprawie szkoły krakowskiej i Michała Bobrzyńskiego / A. Bocheński // Życie i 
Myśl. – 1970. – R. 20. – Nr. 11-12. – S. 222-223. 

43 Zdrada J. Działalność polityczna Hôtelu Lambert w latach 1865-1873 : pr. Dokt. / J. Zdrada. – 
Kraków: UJ, 1965. – 269 s. 

44 Jaskólski M. Historia–Naród–Państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów krakowskich 
w latach 1866-1934 / M. Jaskólski // Rozprawy habilitacyjne. Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 
1981. – Nr. 49. – 230 s. 
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цікавити окремі сторінки біографій представників краківської історичної школи, 
а також концептуальні підвалини їх наукової діяльності45. 

Своєрідним вінцем в активізації досліджень краківської історичної школи 
наприкінці 1960-х років стало відзначення 100-річного ювілею заснування кафедри 
історії Польщі в Ягеллонському університеті. Науковий семінар, проведений 
із цієї нагоди, був майданчиком, де розгорнулася жвава дискусія навколо 
проблематики, пов’язаної з діяльністю краківської історичної школи46. Інтерес до 
наукових пошуків і життєвого шляху кожного з представників школи у підсумку 
зумовив публікацію чергових монографічних досліджень47. Їх автори здійснили 
спробу скористатися великим історичним проміжком часу, що відділяв від 
часів існування школи, і дали власну узагальнюючу оцінку історіографічному 
надбанню та суспільно-політичній діяльності представників краківської історичної 
школи. Так, В. Лазуга, подаючи підсумок життєвому шляху М. Бобжинського 
вважав, що як політик він програв – втратив дар передбачення подій, “пішов 
на дно разом із Габсбурзькою монархією”48. У свою чергу Є. Серчик зазначив, 
що краківська історична школа тільки би виграла, якби М. Бобжинський не 
став членом Ради держави, віце-президентом шкільної територіальної ради і 
намісником Галичини та Лодомерії49. Г. Міхаляк змушений був “даватися 
подиву, що до цього часу бракувало монографічних праць, що такою вузькою 
і оказіяльною була наукова література, не мовлячи вже про популярну”50. 

Необхідно відзначити особливий внесок А. Ф. Ґрабського у розробку 
методологічних проблем польської історіографії та у дослідження краківської 
і варшавської історичних шкіл51. Наприкінці 1980-х років спостерігається 
урізноманітнення пошукової палітри. Науковці вже не обмежуються виключно 
представнияками краківської історичної школи. Здійснюється спроба ретро-
спективного підходу до надбань польської історіографії ХІХ ст. У цьому 

                                                 
45 Pokrewska K. Inna “Szujskiego młodość” (1853-1863) / K. Pokrewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Łódzkiego. – Ser. 1: Nauki Humanist.-Społ. – Z. 34: Historia. – Łódz, 1964. – S. 63-79; Zwierzchowski E. 
Recepcja syntezy Bobrzyńskiego a niektóre elementy sanacyjnej koncepcji ustrojowej / E. Zwierzchowski // 
Zeszyty Naukowe UJ. – Prace Prawnicze. – Z. 31. – Kraków. – 1967. – S. 76–84. 

46 Spór o historyczna szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869-1969 / pod red. 
C. Bobińskiej. – Kraków, 1969. – 372 s. 

47 Łazuga W. Ostani stańczuyk. Michal Bobrzyński – portret konserwatysty / W. Łazuga. – Poznań, 
1982. – 219 s.; Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna / W. Łazuga. –
Warszawa, 1982. – 284 s.; Michalak H. Józef Szujski 1835-1883. Światopogląd i działanie / H. Michalak. – 
Łódź, 1987. – 304 s. 

48 Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna / W. Łazuga. –Warszawa, 
1982. – S. 256. 

49 Serczyk J. Wokół pojęcia szkoły historycznej / J. Serczyk // Historyka. – 1983. – T. 13. – S. 137. 
50 Michalak H. Józef Szujski 1835-1883. Światopogląd i działanie / H. Michalak. – Łódź, 1987. – S. 7. 
51 Grabski A. F. Orientacje polskiej myśli historycznej / A. Grabski. – Warszawa, 1972. – 429 s.; 

Grabski A. F. Szkoła historyczna krakowska / A. F. Grabski // Polska myśl filozoficzna i społeczna / 
pod red. B. Skargi. – Warszawa, 1975. – T. 2. – S. 535–592; Grabski A. F. Jescze o sporach wokół 
“Dziejów Polski w zarysie” / A. Grabski // Perspektywy przeszłości. – Lublin, 1983. – S. 259–290. 
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контексті виконане дослідження Леха Трецяковського52. Не менш плідною була і 
залишається діяльність Є. Матерницького53. Не випали з поля зору науковця 
розбіжності у поглядах на історичне минуле польського народу представників 
краківської та варшавської історичних шкіл. “У великому сенсі можна мовити 
так: краківська школа вчила політичного мислення в умовах неволі, варшавська 
школа навпаки, боролася з безвихіддю і будила надію на краще життя”54. 

Активне дослідження краківської історичної школи пожвавило й вивчення 
творів їх основних опонентів, зокрема, варшавської історичної школи. З цією 
метою було видано збірник найбільш актуальних праць Т. Корзона55. Свого 
роду підсумком оцінок польської історіографії за часів ПНР стали публікації 
Х. Ольшевського56 та А. Вєжбицького57. У розвідках цих учених подано достатньо 
стислу і змістовну характеристику краківської та варшавської наукових шкіл 
другої половини ХІХ ст., визначено їх роль у вивчені проблеми “вічного” 
вибору між Сходом та Заходом в історичній долі Польщі. 

Комплекс досліджень польських істориків, що вийшли друком у ПНР, 
дозволив реконструювати домінуючі підходи до вивчення краківської історичної 
школи як феномена в польській історіографії. На наш погляд, польській 
історіографії цього періоду вдалося найбільш плідно дослідити краківську 
історичну школу порівняно з попередніми спробами. Разом із тим науковці 
так і не змогли відповісти на запитання, в чому полягає секрет популярності 
школи впродовж багатьох десятиліть після її занепаду, чому в середовищі 
польських істориків є її палкі прихильники та непримиренні критики, та яке 
місце посіла школа в польській історіографії. 

Принциповою зміною в результаті переломного 1989 р. була блискавична 
деполітизація історіографії. Історики почали звертати увагу на проблеми, які 
перед тим замовчувалися або марґіналізувалися. Перш за все, продовжилася 
тенденція публікації окремих монографічних досліджень, присвячених 

                                                 
52 Trzeciakowski L. Idea państwa w historiografii polskej XIX w. Na przykładzie Joachima Lelewela, 

Michała Bobrzyńskiego i Bolesława Limanowskiego / L. Trzeciakowski // Państwo w polskiej myśli 
politycznej / pod red. W. Wrzesińskiego. – Wrocław, 1988 – 298 s. 

53 Maternicki J. M. Bobrzyńskу wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania 
/ J. Maternicki // Przegląd Humanistyczny. – 1977. – № 12/147. – R. 21. – S. 131–142; Maternicki J. 
Józef Szujski wobec tzw. idei jagiellońskiej / J. Maternicki // Historia XIX i XX wieku. Studia i 
szkice / red. A. Garlicki, J. Szafalik, M. Wojciechowski. – Wrocław, 1979. – S. 67–78; Maternicki J. 
Stanisław Smolka i powrót historiografii polskiej do mitu Jagiellońskiego / J. Maternicki // Przegląd 
Humanistyczny. – 1989. – R. 33. – Nr. 1. – S. 83–101. 

54 Maternicki J. Dydaktyka historii w Polsce. 1773-1918 / J. Maternicki. – Warszawa, 1978. – S. 89. 
55 Korzon T. Odrodzenie w upadku. Wybór pism historycznych / T. Korzon ; [oprow. M. H. Serejski, 

A. F. Grabski]. – Warszawa, 1975. – 542 s. 
56 Olszewski H. Rozważania o szkołach historycznych / H. Olszewski // Historyka. – Kraków, 1984. – 

T. 14. – S. 129–140.  
57 Wierzbicki A. Spory o polską anomalię w historiografii nowoczesnej (od końca XVIII do początku 

XX w. ) / A. Wierzbicki // Historyka. – Kraków, 1984. – T. 14. – S. 3–16; Wierzbicki A. Wschód-
Zachód w koncepcjach dziejów Polski: z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej / 
A. Wierzbicki. – Warszawa, 1984. – 346 s. 
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лідерам краківської школи58. Істориків зацікавила проблема, чи існувала якась 
принципова різниця між С. Смолькою та Ю. Шуйським в оцінці унії з Литвою, 
адже ці дослідники пропагували ідею цивілізаційної місії Польщі на Сході59. 
Здійснено оригінальну спробу визначитися з підходами М. Бобжинського 
стосовно деяких аспектів польсько-німецьких відносин60 на марґінесі оцінок 
проблеми М. Кромером, А. Нарушевичем і Й. Лелевелем61, а також минувшини 
польського народу в концепціях М. Бобжинського і Й. Лелевеля62. Особливий 
інтерес привертають роботи загального плану авторства професора Є. Матер-
ницького63. У них науковець здійснив спробу визначитися з місцем краківської 
історичної школи в загальному процесі розвитку польської історіографії. На 
переконання дослідника одностороння інтерпретація синтези Ю. Шуйського 
збіднила його історичні погляди, унеможливила осягнення і розуміння понять 
та історичних концепцій цього великого історика і мислителя, найзначнішого 
неповторного історіософа краківської історичної школи64. На думку Я. Мокляка, 
Ю. Шуйський разом із С. Смолькою, розвинули запропоноване К. Шайнохою 
ідеалістичне бачення Люблінської унії, що долучила до Корони включені ще 
з середини ХІV ст. через Литву українські землі65. Інший професор Ягеллонського 
університету К. Дашик звернув увагу на вплив політичних поглядів М. Боб-
жинського на його рефлексію стосовно проблеми “сильного уряду”66. 

Чергова зміна парадигми історичних досліджень на межі ХХ і ХХІ ст. зумовила 
намагання польських істориків вивчати теоретичні підвалини представників 
краківської історичної школи порівняно з концептуальними підходами репре-
зентантів інших наукових шкіл і течій. Увагу вчених привернули політичні 

                                                 
58 Barycz H. Stanislaw Smolka w życiu i w nauce / H. Barycz. – Kraków, 2000. – 411 s. 
59 Wierzbicki A. Spory o polską dusze. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii рolskiej 

XIX i XX w. / A. Wierzbicki. – Warszawa, 1993. – 289 s. 
60 Maternicki J. Grunwald, Niemcy i świat Słowiański w syntezie dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego / 

J. Maternicki // Tradycja grunwaldzka / praca zbiorowa pod red. J. Maternickiego. – Cz. 4. – Warszawa, 
1990. – S. 1–42. 

61 Krasuski J. Geneza świadomości konfliktu polsko-niemeckiego w historiografii polskiej (Kromer, 
Naruszewicz, Lelewel, Bobrzyński) / J. Krasuski // Życie i Myśl. – 1991. – R. 39. – Nr. 1-2. – S. 5–16. 

62 Kaute W. Synteza dziejόw Polski Michała Bobrzyńskiego / W. Kaute. – Katowice, 1993. – 267 s.; 
Kaute W. Joachim Lelewel – Michał Bobrzyński. Dwie wizje Reczypospolitej / W. Kaute // Dziedzictwo 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. – Piotrków Trybunalski – 
Wolbórn. – Materiały z międunarodowej konferencji / pod red. J. Kukulskiego. – Toruń, 2004. – 
S. 302–324. 

63 Maternicki J. Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice / J. Maternicki. – Warszawa, 1990. – 
T. 1-2. – 405 s., 757 s. 

64 Maternicki J. Вказ. праця. – T. 1. – S. 92–93. 
65 Moklak J. W walce o tożsamość ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkolach ludowych 

i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866-1892 / J. Moklak. – Kraków, 2004. – S. 5. 
66 Daszyk K. Stefan Buszczyński o Krakowie stańczyków / K. Daszyk // Kwartalnik Historyczny. – 

1997. – R. 104. – S. 75–89; Daszyk K. Idea parlamentarna a kwestia “silnego rządu” w refleksji historycznej 
Michała Bobrzyńskiego / K. Daszyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
historyczne / pod red. K. Baczkowskiego. – Kraków, 1998. – Nr. 1219 – Zesz. 125. – S. 109–128. 



16 

погляди і наукові підходи М. Бобжинського та Р. Дмовського67. Даючи оцінку 
історичній спадщині М. Бобжинського, В. Мармон звернув увагу на ту обставину, 
що найбільш знаний представник краківської історичної школи один із перших 
оцінив фундаментальну роль наукової критики для розвитку історіографії68. 
Особливої уваги заслуговує організована професорами Є. Матерницьким та 
Л. Зашкільняком дискусія щодо проблеми львівського історичного середовища 
другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., яка велася під час низки 
міжнародних наукових конференцій “Багатокультурне історичне середовище 
Львова у XIX i XX ст.”69. Учасники цих наукових зібрань постаралися визначитися 
із надбаннями львівських, краківських і варшавських істориків та впливом їх 
творчості на суспільно-політичні процеси70. 

У польській історіографії не поставлено остаточної крапки у дискусіях 
відносно надбання краківської історичної школи, так і не опубліковано спеціальної 
праці, в якій було б визначено місце школи, яке їй відводили науковці в різні 
історичні періоди. Більше того, наприкінці 1990-х років здійснено спробу 
піддати сумніву історіографічну спадщину представників краківської історичної 
школи і, навіть, у черговий раз висловлювалася думка, що школи як такої 
взагалі не існувало71. Достатньо різкі висловлювання Г. Слочинського викликали 
дискусію на шпальтах наукових періодичних видань. Викладені у його статтях і 
дисертації оцінки та висновки підняли цілу хвилю протестів і образ. Один із 
авторів зазначав, що Г. Слочинський може претендувати на те, щоб стати у 
польській історіографії своєрідним “Ольгеродом Ґуркою” за номером “два”72. 

Характерною рисою сучасного етапу вивчення історіографічного надбання 
краківської історичної школи є намагання виявити конкретний внесок в історичну 
науку кожного з репрезентантів краківської історичної школи, зосередження 
зусиль на заповненні “білих плям” у біографіях В. Калінки, Ю. Шуйського, 
С. Смольки, М. Бобжинського. Поруч із польськими науковцями до процесу 

                                                 
67 Łazuga W. Dwaj realiści polityczni. Michał Bobrzyński i Roman Dmowski / W. Łazuga // U żródeł 

polskiej nowoczesnej myśli politycznej w XIX i XX wieku / pod red. M. Baumgarta, J. Jekiela. – 
Szczecin, 1996. – 232 s. 

68 Marmon W. Krakowskie środowisko historyczne w latach 1918-1939 / W. Marmon. – Kraków, 1995. – 162 s. 
69 Złota ksęga historiogafii lwowskiej XIX – XX wieku / [pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka]. – 

Rzeszów, 2007. – 618 s. 
70 Зашкільняк Л. О. Вступ // Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях / 

[за ред. Є. Матерницького, Л. Зашкільняка]. – Львів ; Жешув, 2006. – Т. 4. – С. 7–8. 
71 Słoczyński H. M. Z dziejów czarnej legendy krakowskiej historiografii konserwatywnej. Józef Szujski w 

opiniach współczesnych i potomnych / H. M. Słoczyński // Kwartalnik Historyczny. – 1995. – 
R. 102. – Nr. 3-4. – S. 113–118; Słoczyński H. M. Poglądy Józefa Szujskiego na dzieje Polski. – T. 1-
2. Wydz. Hist. – pr. Dokt. / H. M. Słoczyński. – Kraków : UJ, 1998. – 215 s., 112 s.; Słoczyński 
H. M. Między demonizacią a zmową milczania (Józef Szujski i tzw. historyczna szkoła krakowska w 
ocenach historiografii PRL) / H. M. Słoczyński // Arcana. – 1998. – R. 4. – Nr. 5. – S. 70–87; 
Słoczyński H. M. Konserwatywna historiografia a prawdziwe źródła stalinizmu, czyli argumenty i 
medale / H. M. Słoczyński // Kwartalnik Historyczny. – 1999. – R. 106. – Z. 2. – S. 33–55.  

72 Wierzbicki A. Wokół “czarnej legendy” historiografii krakowskich konserwatystów / A. Wierzbicki // 
Kwartalnik Historyczny. – 1997. – R. 104. – Nr. 1. – S. 75-89; Nr. 2. – S. 63–87. 
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вивчення краківської історичної школи активно підключилися і українські 
історики73. Характерно, що сучасні дослідники уникають ідеологічних підходів 
та ярликів. 

Ретельний історіографічний аналіз наукової літератури дав можливість 
встановити не лише стан розробки проблеми, а також виявити концептуальні 
основи та проблемно-тематичні пріоритети, які допомогли простежити ключові 
тенденції і закономірності розвитку історіографії загалом. Характерно, що 
польська історіографія в період зародження, функціонування і занепаду краківської 
історичної школи відображала не тільки специфіку історіографічного процесу 
в європейській науці другої половини ХІХ – початку XX ст., але й особливості 
суспільно-політичних процесів на поневолених теренах. Погляди фундаторів 
краківської історичної школи отримали як схвальні відгуки, так і жорстку 
протидію. 

Джерельна база дослідження місця краківської історичної школи в польській 
історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. являє собою складний 
комплекс різних за походженням, зовнішньою формою, внутрішнім змістом 
та функціональними особливостями джерел. Використання методу системно-
структурного аналізу сприяло осмисленню джерельної бази досліджуваної 
проблеми як цілісної інформаційної системи. Її складниками виступають 
підсистеми первинної і вторинної інформації. 

Для вивчення краківської історичної школи і написання роботи послужили 
різноманітні за походженням, змістом та характером джерела. Їх можна розділити 
на два значних масиви: історичні та історіографічні джерела. Всі вони становлять 
групу документальних матеріалів. У свою чергу, документальні матеріали 
доцільно розділити на дві групи (за ознакою способу їх відтворення). До 
першої належать неопубліковані документальні матеріали, що зберігаються у 
фондах архівів і рукописних відділів бібліотек74. Частина їх вперше вводиться до 
наукового обігу. В рукописних фондах бібліотеки Ягеллонського університету 
зберігаються передані Яном Бобжинським особисті документи батька, його 
наукові праці, рукопис спогадів, джерельні матеріали (до історії Галичини, 

                                                 
73 Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині / О. Аркуша // Вісник Львівського 
університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 168–206; Зашкільняк Л. Історія 
Польщі / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002. – 752 с.; Руда О. В. Висвітлення історії 
України у працях Юзефа Шуйського // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – 
Херсон, 2007. – Вип. 26. – С. 110–116; Руда О. В. Юзеф Шуйський та польсько-українські 
відносини в Галичині / О. В. Руда // Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz 
historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / рraca zbiorowa pod red. 
J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2008. – S. 218-231; Сінкевич Є. Г. Місце 
краківської історичної школи в польській історіографії другої половини ХІХ – ХХ ст. / 
Є. Г. Сінкевич // Український історичний журнал. – 2008. – № 1 (478). – С. 194-201; Сінкевич Є. Г. 
Краківська історична школа в польській історіографії : [монографія] / Є. Г. Сінкевич. – 
Миколаїв, 2010. – 332 с. 

74 Wspomnienie pośmiertne o S. Smolce. – Archiwum Nauki PAN i PAU. – K III. – 10. – Rękopis. – 
Sygn. 1. – k. 1; Bobrzyńska M. (z Paygertów). – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Życie 
zmiennym jest. – Rękopis. – Sygn. 84/1958 та ін. 
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легіонів, Конституції 1919 р.), кореспонденція (листування з германістом 
Альбертом Зіппером (1855-1934) та ін.). В особовій справі М. Бобжинського 
вагоме місце посідають матеріали до історії Галичини на початку XX ст., які 
відносяться до шкільних та релігійних справ у провінції, висвітлюють дискусії 
щодо заснування у Львові українського університету, боротьбу за реформу 
виборчої системи до Галицького сейму та австрійського парламенту тощо. Друга 
група – опубліковані документи фундаторів краківської історичної школи75 і 
тих істориків, які вплинули на розвиток польської історичної думки, формування 
суспільної свідомості в часи функціонування краківської історичної школи76. 
Історіографічні джерела теж слід розділити на опубліковані праці представників 
краківської історичної школи, а також праці дослідників феномена краківської 
історичної школи (рецензії, огляди, статті, монографії тощо). Праці дослідників 
школи умовно розділено ще й за хронологічним принципом. 

Публікації, присвячені концепціям краківської історичної школи, вельми 
чисельні. З огляду на дослідницькі завдання літературу предмету умовно поділено 
на п’ять груп. Першу групу склали праці, в яких подано загальну характеристику 
польської та інших національних спільнот часів формування і функціонування 
краківської історичної школи, висвітлено розвиток польського та українського 
національного руху в Галичині, охарактеризовано становище, у якому перебували 
поляки на інших поневолених територіях, подано характеристику польського 
суспільства після невдалих повстань і революцій, зазначено факт зародження 
політичних партій. До другої увійшли праці представників краківської історичної 
школи, а також історіографічні публікації, в яких узагальнено стан тогочасної 
польської історичної науки, визначено концептуальні засади її діяльності. До 
третьої віднесено біографічні праці польських істориків другої половини ХІХ – 
першої половини ХХ ст. Четверту групу становлять дослідження, безпосередньо 
присвячені краківській історичній школі та її репрезентантам (монографії, 
збірники статей, публікації в періодичних виданнях). П’ята – енциклопедичні 
та довідкові видання, рецензії, мемуари, некрологи, огляди тощо. Аналіз 
наукової літератури дозволив чітко усвідомити місце досліджуваної теми у 
польській та вітчизняній історіографії в окремі періоди, а охарактеризована 
джерельна база вміщує чимало оригінальних і маловідомих історичних джерел, 
які вперше введені до наукового обігу. 
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Повноцінний аналіз джерельної бази вимагає застосування надійних критеріїв 
джерелознавчої структуризації. Їх розмитість логічно призводить до еклектичності 
та вибірковості при аналізі джерел. Цілком правомірним видається розгляд 
структури джерельної бази на двох рівнях – класифікації і систематизації 
джерел. Разом із тим джерелознавчий аналіз дає підстави вести мову про різну 
ступінь інформативності наявних джерел, що визначається їх походженням, 
функціональними особливостями, рівнем збереженості тощо. Використані 
джерела досить неоднорідні в контексті достовірності. Важливе значення 
відведено встановленню рівня вірогідності й автентичності джерельної бази. 
Автор задіяв методи наукової критики, текстологічного і термінологічного аналізу. 
Текстологічний аналіз джерел по праву вважається однією з пріоритетних 
проблем теоретичного джерелознавства. Впродовж останніх десятиліть учені 
накопичили значні напрацювання у цьому науковому напрямі, досить ґрунтовно 
розробляючи питання сутності, особливостей текстології в загальнотеоретичній 
площині77. Результати синтетичної критики джерел доводять надійність дже-
рельної бази дослідження, що містить достатню кількість оптимальної інформації 
для вивчення ролі та місця краківської історичної школи в польській історіографії 
другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. 

Отже, виявлена і опрацьована джерельна база є достатньо репрезентативною 
для комплексного джерелознавчого дослідження творчої спадщини краківської 
наукової школи. У своїй сукупності, зазначені вище джерела дозволяють 
висвітлити дану проблему з належною повнотою. 

Методологічні засади дисертації становлять загальновизнані теоретичні 
положення про природу історичного пізнання, соціальні аспекти, норми й цінності 
історичної науки, етики вченого та його відповідальність перед суспільством. 
Цей процес реалізується на основі поєднання трьох дослідницьких принципів – 
науковості, об’єктивності й історизму. Принцип історизму передбачає зорієнто-
ваність на розуміння, пізнання минулої епохи та людини в категоріях культури, 
матеріальних та ідейних обставин. Свою продуктивність довів запропонований в 
останніх дослідженнях підхід щодо широкого розуміння історіографічного 
процесу не лише як ґенези наукового знання, а і його суспільного відреф-
лексування на рівні масової історичної свідомості78. Вважаємо за доцільне 
при аналізі результатів людської діяльності поєднання двох підходів – історико-
ситуаційного та історико-ретроспективного. Головні положення науковості 
реалізуються через впровадження теоретико-методологічної реконструкції 
світогляду історика як можливої противаги суто описовому методу вивчення 
історіографічного процесу. 

                                                 
77 Світленко С. І. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ століття. Збірник наукових 
праць / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 364 

78 Масненко В. В. Історична думка в процесі розвитку національної свідомості українців (кінець 
ХІХ – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 07.00.06 / 
В. В. Масненко. – К. : Інститут історії України НАН України, 2002. – С. 5. 
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Дисертаційна робота має комплексний міждисциплінарний характер. Її 
концептуальні основи базуються передусім на принципах історичної науки. В 
основу дослідження покладено діалектичні принципи пізнання історичної 
реальності. Автор ураховував сучасні досягнення гуманітарних наук, пов’язані 
з визнанням паралельного існування різних наукових парадигм, зумовлених 
конкретними соціокультурними та національними чинниками, а також суб’єктив-
ними рисами дослідника. При цьому в роботі тісно переплітаються теоретичні 
засади історії, історіографії, джерелознавства, біографістики, бібліографії. 
Отже, важливою складовою теоретико-методологічної бази дисертації стали 
багатофакторний і полідисциплінарний підходи до вивчення краківської 
історичної школи. Зазначені принципи реалізуються через застосування комплексу 
як загальнонаукових, так і спеціальних методів історичного дослідження 
(історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-типологічний, проб-
лемний тощо). Розглянуто сутність поняття “історична школа” у польській, 
російській та вітчизняній історіографії. 

Другий розділ – “Наукова та громадсько-політична діяльність краківської 
історичної школи”. Краще осягнути науковий доробок, політичну, громадську 
діяльність В. Калінки, Ю. Шуйського, С. Смольки, М. Бобжинського дає вивчення 
їх наукового шляху та біографії. Адже, “історія науки іманентно включає 
ретроспективне дослідження життя істориків (як індивідів із характерним 
саме для них пізнавальним процесом, тобто своєю “творчою лабораторією”)79 
і досягнутих наукових результатів у конкретній соціальній дійсності. Безперечним 
є факт, що краківська історична школа і життєвий шлях її провідних представників 
впродовж багатьох десятиліть продовжують бути предметом напружених 
суперечок науковців. 

У дисертації розглянуто основні віхи життя, наукової та громадської 
діяльності вчених. Увага акцентувалася на становленні та формуванні кожного із 
них як історика. Не випали з поля зору подекуди складні ситуації у їх науковому 
та кар’єрному зростанні в різні періоди життя. Представники краківської 
історичної школи були яскравими особистостями, тому кожен із них не 
копіював безоглядно теоретичні напрацювання один одного. 

У першому підрозділі – “Валеріан Калінка (1842-1886) – засновник краківської 
історичної школи” – відзначено, що науковець, розпочавши свій шлях у 
політиці та історіографії під впливом князя А. Чарторийського і визвольних 
прагнень Готелю Лямбер, згодом еволюціонував до позицій, які поділяло крило 
польської інтелігенції на чолі з представником шляхти Галичини П. Попелем. 
Очевидно, саме тому В. Калінка посів вагоме місце серед львівських і краківських 
консерваторів80. Разом із тим опоненти в особах Т. Корзона та В. Смоленського 
закидали йому обмеження дослідницького інтересу тільки політичною історією. 

                                                 
79 Запрянова А. Типология источников историографического исследования // Харківський 
історіографічний збірник / за ред. С. Посохова. – Х., 2010. – Вип. 10. – С. 41. 

80 Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie / M. Bobrzyński. – Wyd. 3. – Warszawa, 1890. – T. 2. – 
S. 253. 
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Виходячи із цього, на їх переконання, образ польського суспільства не був 
відображений правдиво і багатогранно81. Науковий доробок В. Калінки знайшов 
високу оцінку колег, представників краківської історичної школи. Зокрема, йому 
в заслугу ставилося і те, що ввів до наукового обігу велику кількість раніше 
не досліджених джерел82. 

Інтенсивна наукова праця не відривала В. Калінку від політичної та 
місіонерської діяльності. У 1880 році він заснував Товариство опіки над руським 
(українським) інтернатом з осередками в Кракові та Львові. 1 лютого 1881 року 
інтернат розпочав своє функціонування у Львові. Заснування у Львові навчального 
закладу для греко-католицької молоді викликало значне невдоволення та 
протести з боку української інтелігенції Галичини, якa вбачала в цих діях 
намагання полонізувати українську молодь. В. Калінка наполягав на тезі, що 
виховання греко-католицької молоді в інтернаті сприятиме зменшенню анта-
гонізму між українцями та поляками83. Дискусія стала прямим віддзеркаленням 
складних релігійних і національних стосунків, що склалися в Галичині в 
другій половині ХІХ ст. Шанс, який дала двом народам “весна народів”, 
посилив конкуренцію між цими спільнотами у справі розбудови національної 
культури і відродження національної свідомості. 

Валеріан Калінка фактично став засновником краківської історичної школи в 
польській історіографії в другій половині ХІХ ст. Він сформулював ключові 
оцінки минувшини польського народу, які згодом розвинули у своїх працях 
Ю. Шуйський, С. Смолька, М. Бобжинський. 

Другий підрозділ – “Юзеф Шуйський (1835-1883) – теоретик краківської 
історичної школи” – присвячений знавцю античної літератури, вправному 
перекладачу на польську мову трагедій Есхіла, автору суспільних репортажів, 
політику, філософу та історику і, нарешті, ректору Ягеллонського університету і 
Генеральному секретарю Академії знань – Ю. Шуйському. У роки юності він 
був прихильником романтичного світогляду, брав участь у Січневому повстанні 
й співпрацював iз табором “червоних”. Поразка Січневого повстання зумовила 
його перехід на консервативні позиції (станьчик). У 1866 р. разом із С. Козьмяном, 
С. Тарновським, Л. Водзіцьким був засновником “Przeglądu Polskiego” (“Поль-
ського огляду”). Погляди молодих краківських консерваторів на внутрішні 
справи Галичини Ю. Шуйський чітко виклав у замітках “Z wycieczki do 
Lwowa” (“З подорожі до Львова”)84. На його переконання, історіографія мала 
дослідити минуле народу, представити його так, як воно дійсно було, а також 

                                                 
81 Korzon T. Rec. / T. Korzon // Ateneum. – 1881. – S. 133; Smoleński W. Stanowisko Waleriana 
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fałszywej polityki. Rozprawy i artykuły. Kalinka W. O książce prof. M. Bobrzyńskiego Dzieje polski 
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черпаючи інформацію з народної душі й народних почуттів, згрупувати події 
національного минулого навколо великих рушіїв прихильних помислів, 
накреслених Божою рукою. Ю. Шуйський вважав, що Польща мала подвійну 
місію, очевидно, призначену їй Богом, мала боронити християнство від навали зі 
Сходу та апостолувати Схід, розвивати слов’янські народи, матір’ю яких 
вона була, ставити їх на службу християнській цивілізації, зберігаючи їх 
національні прикмети перед загарбницькою ідеєю пангерманізму85. На його 
переконання колонізаційний рух на Схід спричинився до того, що аграрні 
інтереси взяли верх над усіма іншими; олігархія стала всевладною, “коло-
нізаційна лихоманка” під проводом магнатів набрала всіх прикмет анархічного 
руху, бо кожний із них, перетворюючись на засновника власної “державки”, 
не дбав про державу над собою; окрім того, економічний інтерес колонізаторів 
вимагав знищення козаччини86. 

Ю. Шуйський запропонував національній історіографії концепцію власної 
вини поляків у занепаді державності внаслідок гріхів, допущених предками, 
таких, наприклад, провин, як “зневага до уряду, некерованість і неповага до 
ближнього, поневолення народу, відмова від віри батьків, відхід від Бога і 
Костелу”, це ті власні провини, які “покликали ту шалену дисгармонію в 
суспільстві, закінчившись поділом Польщі”87. Саме ці твердження викликали 
в польській спільноті звинувачення Ю. Шуйського, в кращому випадку в 
“історичному песимізмі”, в гіршому – “в національній зраді”. 

У політиці Ю. Шуйський дотримувався принципів теорії органічної праці, 
відмови від різноманітних прагнень і поривів серця, визнаючи, що, завдячуючи 
цій теорії, всі суспільні проблеми будуть остаточно вирішеними. 

Третій підрозділ – “Станіслав Смолька (1854-1924) як дослідник та орга-
нізатор наукових робіт” – присвячений одній із ключових фігур у середовищі 
представників краківської історичної школи другої половини ХІХ століття, 
відомому історику і публіцисту, професору, завідувачу кафедри та ректору 
Ягеллонського університету, Генеральному секретарю Академії знань, директору 
Краківського регіонального архіву господарських і земських актів, професору 
Католицького університету в Любліні С. Смольці. Наукові здобутки вченого 
достатньо повно досліджені польськими істориками. Часто вони розглядалися 
самі по собі, у відриві від його біографії. 

Історик у розумінні C. Смольки є ремісником, що за допомогою джерельної 
критики й методології виготовляє матеріал до історичної конструкції, є 
митцем-архітектором, коли, на наступному етапі своєї праці, творить із цих 
фактів певні узагальнення. С. Смолька належав до плеяди істориків останньої 
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чверті ХІХ і початку ХХ століття, які забезпечили краківській історичній науці 
та краківській університетській освіті першорядний ранг, незрівняний блиск 
та домінуюче становище в польській історіографії88. 

Активна праця С. Смольки співпала з процесом набуття історією рис науки 
та професійного заняття, що наступив у Європі після бурхливого періоду 
революцій і воєн. Не менш істотною зміною було впровадження в історичних 
студіях у 1870-80-х роках системи семінарів. Семінари з історії як інституції 
планового і систематичного наукового навчання в університетах з’явилися в 
другій половині ХІХ століття в Німеччині. На польських теренах Антоній 
Валевський (1861-1871) і Антоній Ваххолза (1861-1873), поклали початок 
семінарів з історії. Значний перелом на теренах Галичини у розвиток історичних 
семінарів внесла діяльність Ю. Шуйського, В. Закшевського та С. Смольки. 
Творче сприйняття закордонного досвіду, особиста практика спонукали польських 
істориків до створення ефективної системи навчання, спрямованої на розвиток 
інтелектуальної творчості студентів. Саме завдячуючи семінарам, С. Смолька 
підготував значне число відомих істориків: Адама Хмєля, Болеслава Улянов-
ського, Вацлава Собєського, Вацлава Токажа, Вітольда Рубчиньского, Владислава 
Кісєлевського, Казімєжа Кротоцького, Людвіга Боратинського, Людвіга Дроба, 
Станіслава Віндакєвича, Станіслава Жачека, Станіслава Кенжинського, Станіслава 
Кутшебу, Станіслава Кшижановського, Фелікса Конечного, Фелікса Копера, 
Юзефа Куровського, Яна Кохановського, Яна Ленєка (правника) та інших. 
Особливо уважно ставився професор до вихідців із простого народу: Валенти 
Мікрота, Францішка Буяка, Яна Птасьніка, Станіслава Закшевського, Францішка 
Попьочека та ін. 

Погляди, праці та громадська діяльність Станіслава Смольки відіграли 
важливу роль у пошуку поляками на зламі ХІХ-ХХ століть свого місця на мапі 
Європи. Сурова дійсність буття іноді різко розходилася з оцінками, висновками 
та прогнозами вченого, але його праця не була марною. Підготовлені ним 
нові покоління істориків творчо опрацювали теоретичні здобутки вчителя і пішли 
далі, вказавши напрями поступу нації, дозволили їй відшукати в історичному 
минулому уроки та натхнення для подальшої боротьби. Започаткована ним 
опіка над Польською бібліотекою в Парижі дозволила зберегти для прийдешніх 
поколінь цей осередок культури, що функціонує й до нині. 

Четвертий підрозділ – “Міхал Бобжинський (1849-1935) як репрезентант 
апогею історіографічного розвитку краківської історичної школи” – присвячено 
одній із найбільш колоритних особистостей у середовищі представників краків-
ської історичної школи другої половини ХІХ століття, якою був М. Бобжинський. 
На відміну від Ю. Шуйського та В. Калінки він не стояв біля витоків краківської 
школи, не був безпосереднім учасником революційних подій та визвольних 
змагань, не було в нього і такої кількості визначних вихованців-істориків, як 
у С. Смольки. Однак саме його визнано в польській історіографії за найбільш 
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значущу фігуру, яка репрезентувала краківську історичну школу. Як і колеги, 
М. Бобжинський, окрім активної наукової праці, значне місце відводив суспільно-
політичній діяльності. 

Після закінчення Ягеллонського університету наукова кар’єра М. Бобжин-
ського швидко пішла вгору: в 1872 році став доктором права (працював 
тоді в цісарсько-королівській прокуратурі казни), а в 1873 році габілітувався з 
історії польського права працею “O ustawodawstwie nieszawskim Kazimierza 
Jagiellończyka” (“Про нєшавське законодавство Казимира Ягеллончика”). 
Маловідомим є факт габілітації у 1875 році з історії німецького права “Über 
die Sammalungen von deutschen Schöffenspruche im Gebiete des alten polnischen 
Rachtes”. У 1879 році М. Бобжинського обрано професором історії польського і 
німецького права. У монографічних виданнях М. Бобжинського пріоритетним 
був принцип “historia est magistra vitae”. Ключовою його працею стали “Dzieje 
Polski w zarysie” (“Історія Польщі в нарисах”), перше видання якої вийшло у 
1879 році. Погляди М. Бобжинського протягом довгих десятиліть визначали 
досягнення польської історіографії. “Dzieje Polski w zarysie” хутко зникали з 
полиць книгарень у всіх трьох поневолених теренах, формуючи історичну 
свідомість кількох поколінь поляків. Завдячуючи “Dzieje Polski w zarysie”, 
М. Бобжинський отримав значну популярність серед польської спільноти 
всіх поневолених земель, хоча часом та популярність була зі знаком “мінус”. 

Постать М. Бобжинського посідала провідне місце не тільки в ролі визначного 
історика, але і як найвідомішого політика серед грона краківських консерваторів. 
Він не був типом людини, яка може знайти певне заспокоєння в праці, 
обмеженій стінами робочого кабінету чи наукової бібліотеки. Початком його 
політичної діяльності стало обрання до міської ради Кракова, яке відбулося в 
1881 році; а до владної політики увійшов у 1885 році, коли його було обрано 
одночасно послом до Галицького крайового сейму і послом до Ради держави 
(австрійського парламенту). Посідаючи посаду віце-президента (1890-1901 рр.) 
Шкільної регіональної ради Галичини, М. Бобжинський спромігся досягти 
небувалого успіху для галицької освіти, заклавши фундамент її новітньої 
освітньої політики. Він проявив себе як рішучий і мужній політик під час 
перебування на посаді намісника Галичини і Лодомерії (1908-1913 рр.). 

Служіння народу, ерудиція і професіоналізм, порядність та великодушність 
Міхала Бобжинського дають підстави і сьогодні вважати його одним із 
духовних авторитетів польського народу. Спроби віднайти ключ до порозуміння 
між українцями та поляками у складних реаліях формування модерних націй, 
принесло йому славу неупередженої особистості та зваженого політика. Його 
праці посіли чільне місце в польській історіографії і слугують мірилом вартості 
доробку сучасників. 

У третьому розділі – “Краківська історична школа в контексті розвою 
польської історичної науки і суспільно-політичних процесів на Галичині 
(друга половина ХІХ ст. – 1918 р.)” – зосереджено увагу на особливостях 
наукового дискурсу і суспільно-економічного розвитку Галичини. 
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Перший підрозділ – “Розвиток польської історіографії у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст.”. Ще на початку XIX ст., в умовах радикальних 
суспільних змін та нових підходів у ставленні до минулого відбулося формування 
історії як фахової і наукової дисципліни. На польських і українських теренах, 
як взагалі і у Європі, цей процес проходив паралельно з виникненням 
університетів, у стінах яких органічно поєднувалося навчання і дослідження 
історії, як необхідний елемент створення фахової корпорації істориків. Фактом є 
і те, що історичні дослідження до початку XIX ст. проводилися переважно в 
академіях, нечисленних наукових товариствах, на рівні окремих професійних 
істориків та аматорів. У XIX ст. відбувалася іституціоналізація історії як фахової 
дисципліни з відповідною інфраструктурою (кафедри історії в університетах, 
наукові товариства, професійні періодичні органи тощо) та напрацювання 
власної наукової культури89. 

Краківська історична школа виникла у сприятливий для себе період. По-
перше, її твори з’явилися у слушний час на слушному місці: віра людей ХІХ ст. у 
незаперечну доказовість історичної науки перетворювала її на дороговказ 
майбутнього. По-друге, ці твори у свій спосіб підсумували “століття великих 
істориків” на персональному рівні. Культ минувшини і бажання пошуку в ній 
ключових вартостей для використання прийдешніми поколіннями мав у Кракові 
достатньо глибоке коріння. Школа привнесла до Польщі нову історичну 
методологію, стараючись всюди докопатися до джерел і не керуватися наявними 
легендами. 

Елементом, який би свідчив про існування “краківської історичної школи”, 
вважають наявність у краківських дослідників, згуртованих переважно навколо 
Ягеллонського університету, спільного погляду на історичне минуле, так званої 
“песимістичної” концепції історії Польщі. Представники краківської історичної 
школи переконували, що польський народ припустився помилок у будівництві 
власної держави і, що ті помилки потрібно висвітлити. Її репрезентанти вважали, 
що всі негаразди з якими зіткнулася Річ Посполита наприкінці ХVІІІ ст. були 
викликані внутрішніми чинниками. Загальновідомою є думка, що занепад Польщі 
розпочався від запровадження засад виборності й, очевидно, з впровадження 
обрання королів. Даного погляду дотримувалися також історики краківської 
школи. Суть його зводилася до тези, згідно з якою відсутність сильної 
монархічної влади полегшила загарбання Речі Посполитої сусідами. “Монархія 
понад усе” – таким було кредо краківських істориків. Фундатори краківської 
історичної школи були людьми, що залишили помітний слід в історіографії 
та історії польської суспільно-політичної думки. Вони негативно ставилися 
до радикальних суспільних рухів, які, на їх переконання, руйнували державний 
порядок та послаблювали владу. Наприклад, провіденціаліст Ю. Шуйський був 
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за поглядами схожий до В. Калінки, однак будував власну історичну концепцію, 
в якій позитивістській теорії розвитку історії протиставляв теорії чотирьох 
діючих у ній чинників, серед яких перше місце відводив “спостережливості”. 
Він підкреслював своєрідну “самостійність” історичної науки, вважаючи, що, 
коли б вона опиралася на якусь філософську доктрину (за винятком наявної), 
була би втрачена, чи раз і назавжди перекручена. Трактував історію за єдину 
в його часи захисницю “гуманітарного” світогляду. 

Загальновідомо, що суспільна свідомість, та зрештою й теоретичні дискусії, 
мають певну інерцію. Тому, після завершення ХІХ століття, ще не повних два 
десятиріччя ХХ століття постулати краківської історичної школи й надалі 
були в центрі уваги науковців та громадськості, а самі, живі її репрезентанти, 
час від часу вступали в полеміку з опонентами і протистояли реаліям навко-
лишнього буття. Не підлягає сумніву той факт, що корифеї краківської школи 
послуговувалися не тільки історичними аргументами в повсякденних політичних 
дискусіях, але також докладали великих зусиль для розповсюдження своїх 
поглядів на історію. Краківські консерватори вбачали в Галичині територію 
майбутнього відродження польської нації та державності. У своїх планах 
вони передбачали здобуття, шляхом поступок та угодовства перед тогочасним 
австрійським урядом, повної територіальної автономії Галичини та перетворення 
її на центр, навколо якого в майбутньому мали об’єднатися всі землі колишньої 
Речі Посполитої. Українсько-польське минуле краківські історики досліджували 
крізь призму державних інтересів. Загалом вони критично оцінювали польську 
експансію на південно-східні терени, пов’язуючи з нею падіння давньої Речі 
Посполитої та українсько-польський конфлікт. Для краківських консерваторів 
критика польської політики на Сході була завданням не науковим, а політичним. 
У такий спосіб вони змагалися зі своїми конкурентами, “подоляками”, які, 
керуючись матеріальними інтересами, не допускали політичних та адміні-
стративних змін у Галичині. 

Другий підрозділ – “Особливості суспільно-політичної ситуації та соціально-
економічного розвитку Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.”. 
Середина ХІХ ст. визнана часом глибокого зламу в свідомості як європейських 
народів, так і поляків. На зміну романтизму прийшов позитивізм. Вважаємо, 
що доба позитивізму стала періодом подальшої інтенсифікації суспільного 
життя, посилення його демократичного змісту, залучення до культурних 
здобутків широких верств населення. Це був той зоряний для історичної 
науки час, коли й самі історики, і їхні шанувальники щиро вірили у здатність 
науковця-гуманітарія розшукати й описати ті “правдиві” факти, котрі відкривали 
сенс буття нації й слугували дороговказом до її майбутнього. У 1860-1890-х 
роках ідеї позитивізму сприймалися як останнє слово науки і стали “символом 
віри” для освічених кіл суспільства. Проте, на переконання дисертанта, процес 
сприйняття та поширення позитивізму в історичній науці не був однолінійним та 
однозначним. Новий світогляд не витіснив зі свідомості більшості поляків 
національної мотивації. Адже питання про причини гірких невдач, пошук 
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нових політичних підходів майбутнього неминуче пожвавлювало у ХІХ ст. 
історичну рефлексію, спонукало до переоцінки історичних суджень та до 
рішучих дій. Зрушення в суспільній свідомості зумовлювали ідеологічні 
суперечки стосовно минувшини і майбутнього, становили зміст польського 
політичного життя, надто часто втягували в свою орбіту і рефлексію над 
минулим й не раз набували ознаки дискусій про історію загалом, про погляди 
на національну історію зокрема. Формування краківської історичної школи 
безпосередньо пов’язане з наслідками “весни народів”. У самому польському 
середовищі відбувалися серйозні внутрішні метаморфози, що зумовлювали 
різновекторні політичні підходи до ситуації. Виразником тенденцій, що запанували 
після 1848 р. серед значної частини шляхти в Галичині, та її ідеологічним і 
політичним полем, стало угрупування консерваторів. Значні наслідки для 
поляків мало невдале Січневе повстання. Поразка повстання, репресії, загальна 
політична ситуація на континенті сприяли песимізму та розчаруванню частини 
польської громадськості, передусім еліти, в можливості та результативності 
збройної боротьби, породжували зневіру щодо перспектив відбудови незалежної 
Польщі. Така ситуація сприяла переконанню, що головним завданням для поляків 
є збереження національної самобутності під владою трьох монархій, розвиток 
культури і підприємництва. 

Окрім остаточної відмови від думок про незалежність і самостійної 
боротьби проти загарбників, певні кола галицької шляхти ще не відмовилися 
від думки про відродження польської держави за допомогою інтервенції 
інших європейських країн, перш за все Франції. У цей період аристократи, 
відомі політики і загалом всі противники радикальних соціальних перетворень 
згуртувалися навколо Адама Чарторийського і його паризької резиденції Готелю 
Лямбер. Майбутня Польща бачилася князю і його прихильникам конституційною 
монархією в кордонах до першого поділу. Емігранти, близькі до Готелю 
Лямбер, висували А. Чарторийського на ватажка повстання і короля Польщі. 
Середовище познанської і галицької аристократії було проти повстання, вважало 
абсурдним нав’язування емігрантами особи короля. 

Оцінки вимагали також невдачі польських визвольних змагань ХІХ ст. Це 
спонукало до вивчення минулого з погляду нових методологічних підходів. З 
усіх наукових дисциплін найбільшого розвитку досягла історіографія, яка 
знаходилася в епіцентрі роздумів про минуле і майбутнє Польщі. Її суспільне 
значення полягало у необхідності дати відповідь на запитання про причини 
занепаду державності. 

Значення лояльного ставлення польської політичної еліти в Галичині для 
Відня було достатньо важливим. Зрештою, зрозуміло, що політична еліта 
Галичини мала власну політичну лінію, із прерогативами відмінними від 
імперських. При таких тенденціях і перетвореннях у період від травня до 
грудня 1869 р. в друкованому молодими краківськими політиками “Przeglądie 
Polskim” було опубліковано зібрання двадцяти листів, написаних від імені 
“stańczyka” (“королівського блазня”) – “Teka Stańczyka” (“Тека станьчика”), 
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де подавалося бачення історичного минулого Польщі. Її авторами були Станіслав 
Тарновський, Станіслав Козьмян, Юзеф Шуйський, Людвік Водзіцький. 
Характерно, що станьчики загалом не творили якогось окремого політичного 
напряму з окресленою програмою і ніколи не збиралися залучати для підтримки 
своєї політики широкі кола суспільства. Творці “Теки станьчика” висміювали 
змовницько-повстанську тактику, направлену на відновлення державності. 
“Тека станьчика” і висловлені в ній твердження зустріли з різних боків, а 
власне з боку політичних противників, низку заперечень і докорів, перш за 
все в тому, що її автори для аргументації своїх політичних гасел зігнорували і 
знехтували Січневим повстанням як проявом незламності народу і устремління 
до відродження державності. 

Межа ХІХ-ХХ ст. характеризувалася створенням політичних партій і 
розгортанням національно-визвольного руху, появою неоромантизму, що 
зумовило ще більше зацікавлення історичним минулим. Відбулася зміна 
суспільно-політичної функції польської історичної науки. На вимогу польського 
суспільства історики, відійшли від методологічних експериментів, повернулися 
до написання традиційних історичних праць, які могли пояснити долю народу, 
тож історіографія переорієнтувалася на практичні завдання. 

Суспільно-політичні умови та розвиток польської історіографії у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. спричинили виникнення, а згодом і занепад 
краківської історичної школи. При порівнянні підвалин функціонування школи 
виникають неочікувані паралелі. Приблизно в той самий час, що й у Кракові, 
в багатьох інших європейських осередках, опираючись на схожі підходи, 
відбувалися зрушення в напрямку модернізації та утвердження критичних 
методів, раціональної підготовки кадрів, професіоналізації і становленні історії 
як академічної науки тощо. Не підлягає сумніву, що опозиція краківській 
історичній школі мала досить глибоке політико-ідеологічне коріння. Разом із 
наростанням у регіоні нових суспільних сил, виникала потреба розробки 
нових концептуальних підходів, пристосування історичних знань до завдань 
політичного моменту. 

У дисертації подано оцінку найбільш складних проблем історії польського 
народу в творчості представників краківської історичної школи впродовж 
декількох десятиліть. Проаналізовано причини, які зумовили те, що краківська 
історична школа майже впродовж півстоліття утримувала провідну позицію в 
польській історіографії. За час свого існування вона вплинула не лише на 
розвиток історичної науки (запровадивши критичний підхід на всіх стадіях 
історичного дослідження), але, насамперед, упродовж багатьох років формувала 
політичну свідомість польського суспільства. 

У четвертому розділі – “Дослідження та концептуальні інтерпретації 
феномену краківської історичної школи в 1918-2010 роках” – розглянуто 
роботи польських істориків, присвячені доробку краківської історичної школи. 

Перший підрозділ – “Вивчення концепцій краківської історичної школи в 
польській історіографії за часів Другої Речі Посполитої (1918-1939)”. Зазначено, 
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що ще під час Першої світової війни визначні представники польської історичної 
науки закликали до фундаментальної переорієнтації польської історіографії з 
метою сформувати нові погляди на національну минувшину, здійснюючи пошук 
адекватної відповідності потребам тогочасної дійсності, та відтворення історії 
Польщі. Особливістю суспільно-політичної ситуації у відродженій Польщі 
вважаємо те, що вона була єдиною з новонароджених після Першої світової 
війни європейських країн, яка мала об’єднати в своїх кордонах території, які 
понад сто років були відокремленими одна від одної, та ще й у різних 
політичних, господарських, освітніх, конфесійних і правових системах. В умовах 
незалежної польської держави постали нові реалії політичного існування 
польського суспільства, що вимагали перегляду політичних та історіографічних 
концепцій. На зміну ідеям піднесення національної боротьби за незалежність 
постала необхідність переосмислення власного минулого задля прогнозування 
майбутнього. Особливо відчутною була потреба відмови від ідеалізованих 
історичних образів, що протягом бездержавного періоду слугували вихованню 
патріотизму. Їх місце повинен був зайняти прагматичний образ минулого, що 
з усіма своїми перевагами та недоліками мав стати відправним пунктом для 
формування історичного світогляду майбутніх поколінь поляків. Занепад Речі 
Посполитої втратив ту актуальність, яку він посідав у історії для багатьох 
поколінь, гноблених неволею. У цьому контексті дослідники польської 
минувшини були вільні від необхідності давати народові поради щодо 
збереження національної ідентичності. З огляду на це, мета історичної науки 
полягала в пошуку правди для самої правди, без погляду на її практичне 
значення. Нова ситуація все ж не залишила байдужими істориків та політиків 
щодо основних положень представників краківської історичної школи. Саме 
тому дисертант вважає, що у вивченні її спадщини в 1918-1939 рр. наступив 
черговий період. Огляд польської історіографії міжвоєнного періоду показав, 
що наукові пошуки мали важливе значення для розвитку польської історичної 
науки і розбудови державності загалом. Створення нормальних, схожих до 
наявних в інших європейських країнах умов розвою, уможливило становлення 
наукових кадрів, сприяло розширенню хронологічних та проблемних горизонтів 
історичної науки, зумовило розвиток нових історичних концепцій. Під керів-
ництвом своїх істориків, як і нових методів дослідження, тогочасна польська 
історична творчість, яка в переважній більшості була добрим, фахово керованим 
традиційним заняттям, і не виявляла значну схильність до новаторства – набула 
значущості в європейській історіографії. У міжвоєнний період вона переживала 
новий етап свого розвитку, хоч пануюча тогочасна політична ситуація з певністю 
не була ідилічною. В науковому плані вплив краківської школи позначився і 
на новому поколінні істориків. Окрім того, концептуальні положення краківської 
історичної школи в умовах відродженої держави втратили ту політичну гостроту, 
яка викликала бурхливі нападки, звинувачення в не патріотичності тощо. 

Другий підрозділ – “Осягнення наукового доробку краківської історичної 
школи польськими істориками в ПНР (1944-1989)”. На нашу думку, в дослідженні 
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краківської історичної школи польською історичною наукою період 1944-
1989 рр. не можна трактувати як монолітний. Тому його умовно розділено на 
два етапи. Перший етап характеризувався напрацюванням проблематики на 
рівні статей, окремих розділів чи підрозділів узагальнюючих праць і намаганнями 
монографічного узагальнення життя і наукової діяльності фундаторів школи. 
До певної міри на оцінках краківської історичної школи позначилися особливості 
культу особи, що мали характерні прояви в ПНР. Другий етап (1960-ті – 
1989 рр.) відзначався більш значущим опрацюванням науково-теоретичних 
підвалин краківської історичної школи на рівні дискусій у науковій періодиці 
та монографічних узагальнень. Своєрідним вінцем в активізації досліджень 
краківської історичної школи стало відзначення 100-річного ювілею заснування 
кафедри історії Польщі в Ягеллонському університеті. Науковий семінар, 
проведений із цієї нагоди, був майданчиком, де розгорнулася жвава дискусія 
навколо проблематики, пов’язаної з діяльністю краківської історичної школи. 
Диспутанти здійснили чи не першу вагому спробу визначити місце краківської 
школи у європейській та польській історіографії, відзначили роль семінарів 
провідних професорів у підготовці кадрів вищої кваліфікації, зазначаючи, що 
така методика була запозичена з університетів Німеччини. Не випала з поля 
зору і громадсько-політична діяльність фундаторів краківської історичної школи. 
Деякі учасники дискусії намагалися запропонувати своє бачення хронологічних 
меж функціонування школи, доводячи їх до моменту відродження польської 
державності та, навіть, сягаючи часів її чергової втрати у 1939 р. 

Комплекс досліджень польських істориків, які вийшли друком у ПНР, 
дозволив дисертанту реконструювати домінуючі підходи до вивчення краківської 
історичної школи як феномена в польській історіографії. На наше переконання, 
історіографії часів ПНР вдалося найбільш плідно дослідити краківську історичну 
школу порівняно з попередніми періодами вивчення цього явища в історичній 
науці Польщі. Саме в цей час започатковано широкі дискусії стосовно значення 
школи в дослідженні минувшини, її теоретичних підвалин, організаційної та 
політичної діяльності представників, причин занепаду тощо. До досягнень 
другого етапу вивчення школи автор відніс вихід друком монографій, присвячених 
її фундаторам. Нажаль, польським історикам, дослідникам краківської історичної 
школи не вдалося розкрити секрет популярності школи впродовж багатьох 
десятиліть після її занепаду. Вони не змогли пояснити існування наявних 
суперечностей в оцінці наукового доробку школи. 

Третій підрозділ – “Сучасний стан дослідження краківської історичної 
школи (1989-2010)”. Сучасна польська історіографія намагається уникати деяких 
штампів та стереотипів, що були характерними для попередніх періодів. 
Дисертант прагнув зосередитися на характері впливу нових політичних реалій 
Республіки Польща на зміну парадигми історичних досліджень. Відзначено, 
що перш за все, продовжилася тенденція публікації окремих монографічних 
праць, присвячених ключовим репрезентантам краківської історичної школи. 
Перевидані після 1989 р. твори представників краківської історичної школи 
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дозволяють зорієнтуватися в тому, які їх концептуальні конструкції корис-
туються сьогодні попитом у польських дослідників. Історики почали вивчати 
теоретичні засади представників краківської історичної школи порівняно з 
концептуальними підходами репрезентантів інших наукових шкіл і течій. 

Ми дійшли висновку, що в польській історіографії не поставлено остаточної 
крапки в дискусіях про надбання краківської історичної школи, так і не 
опубліковано спеціальної праці, в котрій було б визначено місце школи, яке 
їй відводили науковці в різні історичні періоди. Більше того, у другій половині 
1990-х років здійснено намагання піддати сумніву історіографічну спадщину 
представників краківської історичної школи, і, навіть, провадилася думка, що 
школи, як такої, не існувало. 

У Висновках дисертаційного дослідження акцентовано увагу на тій 
обставині, що формування краківської історичної школи було нерозривно 
пов’язано з суспільно-політичними, економічними та культурними процесами, 
які відбувалися в польському суспільстві після “весни народів”. Габсбурзька 
монархія в намаганні зберегти імперію, проголосила для провінції реформи 
на засадах реалізації принципу культурно-національної автономії. Поляки, 
перебуваючи у складі трьох імперій, відчуваючи на собі наслідки болісних 
поразок Листопадового і Січневого повстань, переживали важкий емоційний 
злам. Здавалося, що покладено край надіям на здобуття незалежності. Ідея 
органічної праці видавалася одним із шляхів порятунку нації. Небувалої 
популярності набула історична наука, яка в минулому Речі Посполитої 
намагалася відшукати уроки, що допомогли б відродити державність. На 
зміну романтизму прийшли позитивістські підходи дослідження минувшини. 
Особливої ваги набуло виявлення та наукова критика джерел. Гуманітарні 
науки зазнали значного впливу з боку природничих наук. На польських теренах, 
що входили до складу Австро-Угорщини склалися сприятливі умови для розвитку 
польської преси, літератури, освіти та науки. Ця обставина породжувала 
сподівання, що в процесі мирного тиску на владу можливо досягти значно 
кращих результатів, ніж шляхом революційних виступів і повстань. Політична 
течія “станьчиків” тісно переплелася з дослідницьким підходом у польській 
історіографії другої половини ХІХ ст., що отримав назву “краківська історична 
школа”. До числа ключових представників школи необхідно зарахувати 
В. Калінку, Ю. Шуйського, С. Смольку і М. Бобжинського. Решта дослідників, 
яких із тих чи інших причин відносили до краківської історичної школи, не 
проявила себе в достатній мірі на політичному та науковому ґрунті. Це дає 
підставу, в кращому разі, співвідносити їх з істориками “другого плану”, що 
взаємодіяли із фундаторами школи, створювали відповідне наукове та політичне 
тло її існування. Соціально-економічні та суспільно-політичні процеси на 
межі ХІХ-ХХ ст. поглибили методологічну рефлексію, що зумовило зміну 
парадигми історичних досліджень та втрату краківською історичною школою 
позицій. Аналогічна доля спіткала і її головного опонента – варшавську історичну 
школу. Це дає нам підстави вважати, що дана обставина була викликана 



32 

об’єктивними чинниками, характерними для польської і європейської історіо-
графії. Зміни в польській історіографії частково були пов’язані зі зміною 
генерацій. Молоде та середнє покоління польських істориків намагалося 
зміцнити національну свідомість польської спільноти. З появою перспективи 
відродження польської державності поширилася “оптимістична” візія минулого, 
яка ідеалізувала й звеличувала національне минуле, сприяла вкоріненню 
історико-політичних міфів і стереотипів у польській суспільній свідомості. 
Дослідження краківської історичної школи в польській історіографії поділяється 
на чотири періоди, які загалом відповідають основним суспільно-політичним 
процесам у житті польського народу. 

Даний аналіз дозволив дійти наступних висновків: 
1. Представники двох поколінь краківської історичної школи у своїх 

теоретичних і методологічних рефлексіях загалом репрезентували два різних 
підходи. Тому, розуміння позитивістського характеру історіографії краківської 
школи є досить загальним, аби могло бути адекватним. Можна відзначити, 
що позитивістським дослідницьким інструментарієм послуговувалися частково 
Ю. Шуйський і в достатній мірі М. Бобжинський та С. Смолька. 

2. Представників краківської “критичної” школи поєднував не стільки 
методологічний критицизм (цього не бракувало також їх варшавським опонентам), 
як передусім критична оцінка історичного підґрунтя діяльності польського народу. 

3. Зазначені відмінності в поглядах на національну минувшину двох ключових 
польських позитивістських наукових шкіл, у значній мірі зумовлені відмінною 
ситуацією на двох поневолених теренах, заселених поляками, відмінностями 
ідеологічної і політичної орієнтації краківських і варшавських істориків. 

4. За умов глибокого цивілізаційного розколу польського народу, що 
обтяжувався відсутністю власної держави, краківським історикам на належному 
методологічному рівні вдалося дослідити і узагальнити історію Польщі, 
запропонувати власну періодизацію історичного процесу. 

5. Історіософські погляди представників краківської історичної школи на 
людську цивілізацію вирізнялись прагненням пізнати динаміку історичного 
процесу. 

6. Фундатори школи запропонували низку проблем, які мала розв’язати 
польська історіографія, вивели її на належний методологічний рівень, який 
відповідав кращим зразкам європейської історіографії. 

7. Краківська історична школа до певної міри вплинула на організаційні 
та наукові засади української історичної науки. 

8. Представники краківської історичної школи вдало поєднували науково-
дидактичну роботу з суспільно-політичною діяльністю. 

9. Спростовано твердження, що краківська історична школа припинила 
існування у 90-х роках ХІХ ст. (на цей час припадає занепад школи, але її 
ключові репрезентанти С. Смолька і М. Бобжинський продовжували відстоювати 
ключові підходи школи, принаймні до моменту відродження державності). 
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10. Краківська історична школа з плином часу перетворилася на свого 
роду константу (класичний взірець), який слугує пунктом відліку при визначенні 
досягнень і значущості тих чи інших наукових шкіл у польській історіографії. 

У процесі дослідження виявлено основні тенденції й особливості становлення 
польської історичної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; на прикладі 
краківської історичної школи визначено базові елементи позитивізму як 
світоглядної моделі й теоретичної основи історичної науки в другій половині 
ХІХ ст.; реконструйовано процес професіоналізації та інституалізації польської 
історичної науки, виявлено її типові та специфічні ознаки; здійснено огляд 
діяльності основних наукових інституцій та історичних товариств (Академія 
знань, Польське історичне товариство тощо), що функціонували на польських 
теренах, а також створені ними умови для дослідження національної історії; 
встановлено загальні і специфічні закономірності формування і основні етапи 
діяльності краківської історичної школи; відтворено процес зміни генерації у 
фаховій корпорації та його залежність від утвердження нових теоретико-
пізнавальних парадигм; розкрито особливості поширення західноєвропейських 
історіософських і гносеологічних систем; виявлено витоки формування поглядів 
польських істориків окресленого періоду на проблему занепаду Речі Посполитої; 
прослідковано взаємовідносини краківської історичної школи з варшавською 
історичною школою; простежено джерела та конкретні прояви міфологізації 
історії польського народу (ягеллонська ідея); встановлено місце краківської 
історичної школи в польській історіографії на конкретних історичних етапах; 
вивчено роль краківських істориків у творенні нових візій національного 
минулого, в удосконаленні дослідницького інструментарію польської історіографії, 
поширенню ними нових дослідницьких методів у щораз більшій опорі на 
здобутки інших суспільних наук. 

Разом із тим, не всі моменти пов’язані із зародженням, функціонуванням 
та занепадом краківської історичної школи, досліджені в однаковій мірі. 
Існує необхідність систематизації, вивчення та публікації джерел рукописних 
відділів бібліотеки Ягеллонського університету, бібліотеки ПАН-ПАУ, бібліотеки 
Чарторийських, бібліотеки Оссолінеум, архівів Кракова, Варшави, Вроцлава і 
Львова. Вимагає спеціального вивчення проблема взаємовпливів польської та 
української, польської та російської, польської та німецької історіографії у 
період формування модерних націй. 

Процес глобалізації та інтернаціоналізації позначився і на історичній 
науці. Вона перестала бути “домашньою” справою, обмеженою національними 
рамками – польські науковці активно вивчають історичне минуле українського 
народу, в свою чергу, українські не менш активно займаються історією 
польського народу. Така діяльність, окрім пізнавальної мети, веде до 
організаційної взаємодії (спільні конференції, спільні дослідницькі та видавничі 
проекти, керівництво (консультування) дисертаціями та опонування при захисті, 
підготовка та стажування наукових кадрів тощо), збагачує методи та методологію 
досліджень, сприяє розвою культури і зближенню наших народів. 
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Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у тридцяти 
одній одноосібній науковій публікації, з яких – одна монографія, двадцять 
п’ять публікацій у фахових виданнях, зареєстрованих Вищою Атестаційною 
Комісією України, три публікації в наукових виданнях Республіки Польща, 
дві в матеріалах міжнародних наукових конгресів. 
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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 


