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Стаття присвячена відомому польському вченому – історику Тадеушу Срогошу. Висвітлено 
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Статья посвящена известному польскому учѐному – историку Тадеушу Срогошу. Освещено 

жизненный путь, становление и развитие научной карьеры исследователя. 
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The article is dedicated to the famous Polish scientist – historian Tadeusz Srogoshu. Covered life, 

formation and development of a scientific career researcher. 
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Ім‟я доктора історичних наук, професора, 

завідувача кафедри історіографії та методо-

логії історії Тадеуша Срогоша відоме широ-

кому загалу вітчизняних фахівців [1]. Наро-

дився ювіляр у робітничій сім‟ї в місті Лодзі. 

На перший погляд, звичайна біографія: школа, 

навчання у 1971-1976 роках в університеті 

рідного міста, де під керівництвом доктора 

історичних наук, професора Богдана Баранов-

ського успішно захистив магістерську роботу 

«Сільська корчма в Польщі у ХVІІІ столітті». 

По тому була служба у війську, праця в школі 

та робота над кандидатською дисертацією. У 

1985 році науковцю-початківцю посміхнулася 

доля, він пройшов за конкурсом на посаду 

асистента кафедри історії медицини і фармації 

медичної академії в місті Лодзь. 

Очевидно, вдалий початок науково-

педагогічної кар‟єри Тадеуша Срогоша був 

обумовлений тією обставиною, що під 

керівництвом професора Б. Барановського він 

успішно завершив роботу над кандидатською 

дисертацією «Działalność niekarnych oddziałow 

wojskowych na terenie wojewodstw Łęczyckiego 

i Sieradzkiego oraz ziemi wieluńskiej w XVII 

wieku», яку захистив 19 грудня 1985 року. 

Після цього посів посаду ад‟юнкта по кафедрі 

історії медицини і фармації. На 1989 рік при-

ходиться його стажування у Софії. 

Наполеглива праця на науковому полі дала 

свої плоди. 24 жовтня 1994 року, на підставі 

загального наукового доробку і виконаної 

праці «Проблеми санітарно-гігієнічної діяль-

ності адміністрації Речі Посполитої в станіс-

лавівський період» Тадеуш Срогош отримав 

науковий ступінь доктора історичних наук 

(доктора габілітованого).  

У медичній академії науковець працював 

до 1996 року. За час праці у вузі отримав 

відзнаки другого і третього ступенів за 

наукову і викладацьку діяльність.  
У 1991 році Т. Срогош увійшов до складу 

Товариства історії медичних наук ПАН, а в 
1993 році – до складу Редакційного комітету 
наукового часопису «Сучасна медицина. 
Дослідження історії медицини», що видається 
Інститутом історії ПАН. У 1993 році його 
премійовано фундацією «Humanitas et Scien-
tia». Починаючи з 1995 року він – закордон-
ний член Білоруського товариства історії ме-
дицини. У 2001 році Тадеуш Срогош став 
першим, кого обрано почесним закордонним 
членом Південного осередку Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України. Науковець 
є почесним членом Товариства дослідників 
«Wieniawa», заступником голови фундації 
«Humanitas et Scientia», заступником голови 
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Ченстоховського відділення Польського 
історичного товариства. 

Починаючи з 1996 року, він пов‟язав свою 
науково-педагогічну кар‟єру з Вищою педа-
гогічною школою в Ченстохові (нині – 
Академія імені Яна Длугоша). У 1997 році 
Т. Срогош обраний професором надзвичайним 
(на посаді професора), а з 1998 року очолив 
кафедру дидактики і методології історії (нині – 
кафедра методології та історії історіографії). 
У 1999 році він очолив дослідницьку групу з 
вивчення історії Східної Європи. У період 
1999-2004 років перебував на посаді декана 
філологічно-історичного факультету (переоб-
раний на другий термін у 2002 році, але у 
2004 році, обстоюючи власну позицію, подав 
у відставку). У 2005 році у Бельведерському 
палаці Президент Республіки Польща Алек-
сандр Кваснєвський вручив Т. Срогошу атестат 
професора. За час роботи на новому місці він 
неоднократно був удостоєний різноманітних 
наукових нагород навчального закладу, а 
також став членом Європейського товариства 
історії медицини (штаб-квартира в Страс-
бурзі), членом Товариства історії методології 
науки ПАН, нагороджений «Срібним хрестом 
за заслуги» (2002 р.). У 2007 році науковець 
нагороджений медаллю «Національної освіт-
ньої комісії», а у 2009 році отримав «Золотий 
хрест за заслуги». У вересні 2012 року Т. Сро-
гош став членом Головної ревізійної комісії 
Польського історичного товариства. 

Його наукові зацікавлення пов‟язані з 
історією повсякденності та охороною здо-
ров‟я, минувшиною польського війська, а 
також історією науки і методологією історії. 
Дослідження тематики часів першої Речі 
Посполитої увінчалися працями стосовно 
Великого князівства Литовського і України, 
а також стосунків польсько-литовської дер-
жави із сусідами. У своєму науковому доробку 
Тадеуш Срогош має близько 150 праць. Він – 
автор низки монографій: «Problemy sanitarno-
zdrowotne w działalności administracji 
Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim» 
(1993), «Dżuma ujarzmiona? Walka z czarną 
śmiercią za Stanisława Augusta» (1997), «Pomoc 
weteranom, rannym i chorym na ziemiach 
polskich w latach 1806-1807» (2001), «Między 
biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a 
historią nauki» (2003), «Żołnierz swawolny. Z 
dziejów obyczajów armii koronnej w XVII 
wieku» (2010). 

Вчений активний учасник міжнародних 

наукових конференцій в Україні. Так, на 

1997 рік приходиться його перший досвід 

участі в наукових заходах на теренах нашої 

держави. У Херсоні, в рамках Шевченківських 

днів на Херсонщині відбулася міжнародна 

науково-практична конференція «Заселення 

Півдня України: проблеми національного та 

культурного розвитку». До міста на Дніпрі 

прибули науковці США, Канади, ФРН, Рес-

публіки Польща та всіх регіонів України. 

Т. Срогош виступив із доповіддю «Запобіжні 

міри проти чуми на теренах Південної України 

за царювання Станіслава Августа Поня-

товського» [2]. Участь у конференції мала 

своїм наслідком не лише те, що Т. Срогош 

знайшов у місті над Дніпром стимули для 

подальшого дослідження маловідомих сто-

рінок історії України, але й щирого товариша в 

особі декана Є. Сінкевича. На 1998 рік при-

ходиться візит декана історичного факультету 

з Херсона до Ченстохови. Не забарився 

відповісти на приватне запрошення відвідати 

в черговий раз Херсон і Т. Срогош. Свої 

враження від Херсонщини, її степів, морів, 

плавнів та ланів польський вчений виклав у 

«Інформаційному бюлетені», що ознайомив 

польських студентів та викладачів із мальов-

ничим куточком «далекої України» [3]. 

Встановлення контактів з українськими 

колегами, яке відбулося під час конференції 

в Херсоні, обумовило участь науковця у нау-

ковому зібранні, що відбулося роком пізніше 

у Дніпропетровську. Вчений запропонував 

увазі учасників свою доповідь на тему: «Вне-

сок лікарів-німців у цивілізаційний розвиток 

окраїнних земель Речі Посполитої у другій 

половині XVIII ст.» [4]. 

Взаємодія Т. Срогоша із деканом істо-

ричного факультету Херсонського державного 

університету Є. Сінкевичем дозволила не 

тільки підготувати низку спільних проектів 

(організація археологічних практик українсь-

ких і польських студентів у Криму та Золо-

тому Потоці), але й, у кінцевому результаті, 

привела до підписання між двома навчаль-

ними закладами договору про співпрацю. До 

участі в черговій міжнародній конференції у 

Херсоні науковець залучив і свою аспірантку 

Анну Чернецьку-Габерко [5], а згодом і 

аспіранта Норберта Моравця. Наступний 

візит вченого до Херсона у 2001 році теж був 
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пов‟язаний із участю в черговій міжнародній 

конференції, де він запропонував увазі присут-

ніх доповідь на тему «Протиепідемічна дія-

льність лікаря Яна Ружанського на кордоні з 

Туреччиною і Росією в 1783 році» [6]. 

Представляє інтерес участь Т. Срогоша у 

міжнародній конференції, організованій у 

Ченстохові (Золотому Потоці), предметом 

якої була історія середньовічних замків на 

теренах Європи, в тому числі й України. 

Неабиякий інтерес у присутніх викликала 

його доповідь «Замок у Тембовлі у XV – 

XVII столітті і його функції в регіоні», яку 

він підготував разом із своїм учнем Рафалом 

Стенпєнем [7]. 

Достатньо плідним у дослідженні минув-

шини України видався для Т. Срогоша 2005 

рік. Не оминув він своєю увагою опубліковану 

В. С. Савчуком і М. В. Поляковим моног-

рафію, присвячену історії університетської 

освіти. Його зважені і компетентні оцінки до-

робку українських вчених знайшли відоб-

раження у спеціальній рецензії, опубліко-

ваній у «Kwartalnik Historii Nauki i Techniki» 

[8]. У знаному столичному науковому виданні 

вийшла його розвідка стосовно гайдамацького 

руху [9]. Сучасним дослідженням місцевих 

адміністративно-самоврядних органів на 

українських теренах Речі Посполитої в другій 

половині XVIII століття була присвячена 

доповідь вченого на черговій міжнародній 

науковій конференції у Херсоні [10]. 

На початку ХХІ століття ціла низка 

проблем історії України стала предметом 

дослідження польських науковців. У наукових 

часописах Республіки Польща достатньо 

місця посідає проблематика, присвячена 

українським теренам часів Першої та Другої 

Речі Посполитої, складним українсько-поль-

ським взаєминам часів Другої світової війни 

і повоєнного періоду. Не залишився осто-

ронь і Тадеуш Срогош [11]. 

Численні наукові форуми в Херсоні та 

Миколаєві мали своїм наслідком те, що 

сформувалося коло українських і польських 

науковців, яких об‟єднало спільне дослідни-

цьке зацікавлення минувшиною двох народів-

сусідів. Занепад після Помаранчевої рево-

люції дослідницького центру в Херсоні не 

припинило активну співпрацю. Її центром, 

на певний час, стало місто Умань, де розви-

вали співпрацю історики місцевого універ-

ситету і польські науковці з Ченстохови, 

Гнєзно, Ланьцута. Завдячуючи участі в 

українсько-польському діалозі, Т. Срогош 

поглибив свої наукові пошуки стосовно 

причин поразки гайдамацького руху [12]. Із 

легкої руки Т. Срогоша активну співпрацю з 

Чорноморським державним університетом 

імені Петра Могили здійснюють науковці 

Академії імені Яна Длугоша: Марек Ніта, 

Юля Дзівокі, Беата Урбанович. Перебування 

в Академії імені Яна Длугоша українських 

істориків Ф. Г. Турченка і Є. Г. Сінкевича дало 

початок співпраці дослідників із Запоріжжя 

та Ченстохови. 

Професійна взаємодія сприяє встановленню 

тісних дружніх відносин між українськими 

та польськими вченими. Така дружба розвиває 

толерантне ставлення до минувшини двох 

народів. На підставі широкого джерельного 

пошуку Т. Срогош виявив приклади спільних 

дій наших предків [13]. У цьому ж контексті 

виконане спільне дослідження Т. Срогоша і 

Є. Сінкевича, що вийшло друком у «Чорно-

морському літописі» [14]. На даний момент в 

одному із київських наукових журналів 

готується до друку стаття, стосовно постатей 

козаків у творчому доробку Людвіка Кубалі.  

Отже, наприкінці маємо відмітити, що 

відомий польський учений Тадеуш Срогош є 

не тільки самовідданим вченим-дослідником – 

професіоналом, науковцем із великої літери, 

а й просто порядною людиною, яка здійснила 

значний внесок у розвиток польської науки, 

становлення партнерських відносин із 

вченими інших держав і, зокрема, України. 
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