Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz
Instytut Historii Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
OPINIA O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM
PROF. DRA HAB. EVGENA G. SINKIEVICZA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O
NADANIE MU TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE4
Ze względu na bogactwo dokonań naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych prof. dra hab.
Evgena G. Sinkievicza, w tym również
związanych z rozwojem naszej Uczelni, wydaje
się, że uzasadnienie nadania Mu tytułu profesora
honorowego Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie jest zadaniem niezbyt trudnym.
Jednocześnie jednak przed opiniodawcą są
poważne wyzwania wynikające z różnorodności
podejmowanej przez Niego problematyki, jak
również form wypowiedzi naukowych oraz
inicjatyw dydaktycznych i organizacyjnych.
Prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz jest jednym z
najbardziej znanych historyków ukraińskich, a
jednocześnie organizatorem życia naukowego i
współpracy ukraińsko-polskiej, propagatorem
historii i kultury polskiej na Ukrainie. Posiada
niezaprzeczalne zasługi dla naszej Uczelni.
Powyższe, ogólne zdania postaram się bardziej
szczegółowo uzasadnić w dalszej części opinii.
Prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz urodził się
w 1958 r. na wsi Mikulińce w rejonie Śniatyń w
rodzinie polskiego pochodzenia. Studia historyczne ukończył na Narodowym Uniwersytecie w
Charkowie. Po studiach związał się z
Państwowym Instytutem Pedagogicznym w
Chersoniu (obecnie Uniwersytet Państwowy),
początkowo jako aspirant, a po obronie w
1990 r. dysertacji kandydackiej (doktorskiej)
docent i kierownik Katedry Historii Ukraini i
Narodów Słowiańskich. W tej uczelni założył
___________________
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Wydział Historyczny, po czym był jego
długoletnim dziekanem. W tym czasie korzystał
ze stypendium Kasy im. Mianowskiego,
początkowo jako aspirant, a po obronie w
1990 r. dysertacji kandydackiej (doktorskiej)
docent i kierownik Katedry Historii Ukraini i
Narodów Słowiańskich. W tej uczelni założył
Wydział Historyczny, po czym był jego
długoletnim dziekanem. W tym czasie korzystał
ze stypendium Kasy im. Mianowskiego,
Ministerstwa Edukacji i Sportu Rzeczpospolitej
Polskiej
oraz
Oddziału
Krakowskiego
Wspólnoty Polskiej. W 2008 r. zmienił miejsce
zatrudnienia, ponieważ Uniwersytet Państwowy
w Mikołajowie powołał Go na stanowisko
profesora Katedry Stosunków Międzynarodowych. W 2010 r. opublikował rozprawę
doktorska (habilitacyjną) na temat krakowskiej
szkoły historycznej w polskiej historiografii.
Wyżej wymieniona książka jest znaczącym
osiągnięciem naukowym, a także popularyzatorskim w sensie upowszechniania wiedzy o
nauce naszego kraju. Wywołała bardzo duże
zainteresowanie zarówno w Polsce, jak również
na Ukrainie. W 2011 roku w Narodowym
Uniwersytecie w Dniepropietrowsku miała
miejsce procedura obrony rozprawy habilitacyjnej. Byłem konsultantem naukowym w
procedurze (jest to oficjalna funkcja, zwana
inaczej opieką naukową), natomiast na
recenzentów powołano wybitnych historyków
ukraińskich.
Prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz jest
autorem ponad 170 prac, a w tym 8 książek. Na
uwagę zasługuje też pełnienie funkcji redaktora
naczelnego czasopism: "Pivdiennyj Archiv",
"Istoricznij Archiv" i "Czornomorskij Litopis.
Naucznij Żurnal". Różnorodną twórczość prof.
dra hab. Evgena G. Sinkiewicza można podzielić
na następujące zakresy:
 historia Chersońszczyzny;
 historia historiografii ukraińskiej, zwłaszcza
w zakresie historiografii gospodarczej;
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 historia mniejszości narodowych w Polsce
i na Ukrainie (na przykład Łemków);
 dzieje stosunków polsko-ukraińskich;
 historia historiografii polskiej;
 krajoznawstwo.
We wszystkich tych zakresach badań historycznych, osiągnięcia prof. dra hab. Evgena
G. Sinkievicza są bezsporne i udokumentowane
wieloma publikacjami naukowymi. Zwraca
uwagę zdolność do podejmowania istotnych
problemów badawczych. Prof. dr hab. Evgen
G. Sinkiewicz porusza się swobodnie w
szerokich zakresach terytorialnych, chronologicznych i merytorycznych. Był promotorem
sześciu dysertacji kandydackich (doktorskich).
Prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz jest
prezesem Oddziału Obwodowego (Gubernialnego) Narodowego Stowarzyszenia Krajoznawczego i kierownikiem Południowego
Ośrodka Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa
im. Hruszewskiego Ukraińskiej Akademii Nauk.
Poza tym jest niezmordowanym organizatorem
międzynarodowych konferencji naukowych na
temat kolonizacji Południowej Ukrainy,
Polaków na Południowej Ukrainie, stosunków
ukraińsko-polskich, historiografii ukraińskiej i
polskiej, źródłoznawstwa etc. W organizowaniu
tych konferencji szeroko współpracuje z
władzami swojego kraju, polskimi władzami
(zwłaszcza konsularnymi), a także szwedzkimi.
Są to konferencje o szerokim zasięgu, uczestniczą
w nich przedstawiciele wielu krajów. Jednak
znaczącą grupę stanowią polscy uczeni, w tym
najbardziej licznie z naszej Uczelni. Prof.
dr hab. współpracuje z różnymi ośrodkami w
naszym kraju, jednak najbardziej z naszą
Uczelnią i Uniwersytetem Jagiellońskim.
Prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz promuje
polską historię i kulturę i to nie tylko jako
uczony, lecz również aktywny działacz Związku
Polaków na Ukrainie. Znacząco przyczynił się
do rozwinięcia badań nad dziejami Polonii na
terenie Południowej Ukrainy, był inicjatorem i
założycielem Centrum Języka i Kultury Polskiej
w ramach Uniwersytetu Państwowego w Chersoniu, aktywnie działał w kierunku odszukania
miejsca pochówku gen. Mariusza Zaruskiego w
Chersoniu i zbudowania pomnika tego
wybitnego Polaka na tamtejszym cmentarzu.
Prof. dra hab. Evgena G. Sinkievicza
poznałem w 1997 r., kiedy to zorganizował
międzynarodową konferencję naukową na temat
kolonizacji Południowej Ukrainy w Chersoniu.
Można nawet określić, że byliśmy ojcami-

założycielami kontaktów naszej Uczelni z
uczelniami w Chersoniu, Jałcie, Zaporożu,
Dniepropietrowsku, Mikołajowie. Z niektórymi
uczelniami Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie posiada podpisane umowy o
współpracy. Podpisane umowy pozostają na
papierze bez zaangażowania konkretnych ludzi.
To właśnie dzięki zaangażowaniu i talentom
organizacyjnym prof. dra hab. Evgena G. Sinkiewicza owoce tej współpracy są znaczące:
współpraca naukowa przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych, możliwość publikowania
na Ukrainie, organizacja wspólnych konferencji,
wymiana studentów i doktorantów, organizowanie obozów archeologicznych na Krymie i w
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niektórzy
mieli możliwość wypoczynku nad Morzem
Czarnym. Niektórzy z pracowników naszej
Uczelni zostali uhonorowani członkostwem
honorowym Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa im. Hruszewskiego Ukraińskiej Akademii
Nauk, a także weszli w skład komitetów
redakcyjnych czasopism, których prof. dr hab.
Evgen G. Sinkievicz jest naczelnym redaktorem.
Ponadto pośredniczył On w kontaktach z
uczonymi z innych ośrodków naukowych nie
tylko na Ukrainie, lecz również w innych
krajach. Wielokrotnie wygłaszał wykłady dla
doktorantów i studentów. Jego współpracownicy i
doktoranci
również
uczestniczyli
w
przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych
w naszej Uczelni (na przykład w II Forum
Naukowym Doktorantów). Z drugiej strony
prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz jest członkiem
zagranicznym
Częstochowskiego
Oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także
członkiem Komitetu Redakcyjnego «Zeszytów
Historycznych» wydawanych w ramach
Instytutu Historii.
Prof. dr hab. Evgen G. Sinkievicz znacząco
przyczynił się do rozwoju Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Pragnę wyrazić
nadzieję, że przedstawione w opinii osiągnięcia
naukowe oraz wielkie zaangażowanie w rozwój
stosunków polsko-ukraińskich, w tym zwłaszcza
częstochowskiego środowiska akademickiego, a
także krzewienie polskiej historii i kultury będą
dla Wysokiego Senatu Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie podstawą do włączenia
prof. dra hab. Evgena G. Sinkievicza w poczet
honorowych profesorów Uczelni.
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