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Провідною темою дисертації є аналіз польської історичної науки в 

європейських інтелектуальних тенденціях ІІ пол. ХІХ ст., здійснений на 

прикладі текстів «Історії Польщі в нарисі» й «В ім’я історичної правди. Мова 

про завдання історії й теперішнє її становище» Міхала Бобжинського (обидва 

тексти – 1879 р.) та дискусії навколо них у середовищі професійних істориків. В 

основі дискусії лежав конфлікт напрямів історизму та позитивізму, перший з 

яких підкреслював цінність історії як науки про індивідуальне, а другий – 

вимагав уніфікації та узагальнення за прикладом природничих наук. 

Актуальність цього дослідження підтвердив аналіз історіографії, 

проведений у першому розділі дисертації. Послуговуючись відповідним 

науковим апаратом та чинними методологічними нормами, історіографи від 

кін. ХІХ ст. до поч. ХХІ ст. пропонували власні інтерпретації наукової 

спадщини Міхала Бобжинського та краківської історичної школи. Однак 

інтерпретації створювались навколо конкретних концепцій, які знаходилися у 

політичному або науковому дискурсі досліджень і формували певні 

історіографічні традиції. Політичні концепції «сильної влади», «песимізму» та 

«органічної праці» були характерними для історіографії кін. ХІХ – І пол. ХХ 

ст., виявлені в працях Владислава Смоленського, Вацлава Собеського, Яна 

Адамуса та Стефана Кеневича. «Позитивізм» – концепція наукового дискурсу – 



став фокусом досліджень кін. 1950-х – 1970-х рр. у роботах Маріана 

Серейського, Анджея Ґрабського та Єжи Матерницького. Польські та 

українські історики 1980-х – 2000-х рр. звернули увагу на концепцію 

«цивілізації». В сучасній науці спостерігається повернення до «позитивізму» в 

контексті інтелектуальної історії та історії ідей. 

Проведений в дисертації аналіз окремих структур політичного та 

наукового дискурсів дозволив підтвердити подібність політичних переконань 

краківських істориків. Однак було зауважено суттєві відмінності наукових 

поглядів. У другому розділі розглянуто, як Бобжинський обґрунтував 

можливість приєднання історії до прогресивних суспільно-політичних наук у 

методологічній брошурі «В ім’я історичної правди» та спробував застосувати 

цей підхід на практиці в монографії «Історія Польщі в нарисі». Бобжинський 

зайняв позицію соціологічно-орієнтованого позитивізму, яка не була 

підтримана професійними істориками.  

У третьому розділі проаналізовано рецензії професійних істориків на 

згадані вище праці Міхала Бобжинського, що дозволило зауважити 

різноманіття поглядів на польську історичну науку під час її професіоналізації 

наприкінці 1870-х рр. Для оцінки тези про окремішність краківської школи в 

польській історичній науці та непродуктивність такого сприйняття для 

досліджень з інтелектуальної історії, в дисертації було розглянуто рецензію 

Ксаверія Ліске, засновника т.зв. львівської історичної школи. Валеріан Калінка 

дотримувався ще просвітницької ідеї історії як конструкції та романтизму, який 

наполягав на її національних рамках. Львівський історик Ксаверій Ліске 

наполягав на критичному аналізі джерел. Юзеф Шуйський, відповідно до засад 

позитивізму, наголошував на цінності факту, але вважав, що історико-

критичний метод засвідчує наукову природу історії. Станіслав Смолька 

обґрунтував теорію історії та її наукову методологію за взірцем 

індивідуального історизму Йогана Ґустава Дройзена. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим 

комплексним дослідженням впливу дискусії навколо праць Міхала 



Бобжинського в колі істориків краківської історичної школи на процес 

формування польської історичної науки в ІІ пол. ХІХ ст. та подальшої 

історіографічної традиції. 

 У дисертації вперше: 

– проаналізовано усталені характеристики краківської історичної школи 

в польській та українській історіографії, відображені в концепціях 

«позитивізму», «песимізму», «органічної праці», «сильної влади» та 

«цивілізації»; 

– застосовано структурний та семантичний підходи для аналізу 

історіографічних джерел роботи, а саме – книги «Історія Польщі в 

нарисі» та методологічної брошури «В ім’я історичної правди» Міхала 

Бобжинського, рецензій «Кілька уваг про «Історію Польщу в нарисі М. 

Бобжинського окреслив Юзеф Шуйський, «Про книгу проф. 

М.Бобжинського «Історія Польщі в нарисі» накреслив кілька слів 

Валеріан Калінка», «Історію Польщі проф. Бобжинського оцінив 

Ксаверій Ліске», «Про поняття, завдання та становище історії» 

Станіслава Смольки; 

– розмежовано науковий та політичний дискурси в аналізі поглядів 

істориків краківської історичної школи та пропрацьовано окремі 

концепції такі як «позитивізм», «песимізм», «сильна влада», 

«органічна праця» та «цивілізація»; 

– зауважено ознаки теорії індивідуального історизму Йогана Ґустава 

Дройзена в рецензії Станіслава Смольки та запропонованій ним 

методології історіописання; 

У ході дослідження уточнено: 

– історію поняття «краківська історична школа» в польській та 

українській історіографії ХХ–ХХІ ст.; 

– вплив методологічної брошури Міхала Бобжинського «В ім’я 

історичної правди» (1879) на формування польської історичної науки; 

– термін «соціологічно-орієнтованого позитивізму» для окреслення 



ідейного наповнення праць Міхала Бобжинського, виданих у 1879 р.; 

– відмінності у поглядах на теорію історії між Бобжинським, Шуйським, 

Калінкою, Смолькою та Ліске в контексті європейської дискусії між 

застосуванням принципів позитивізму та історизму в історіописанні. 

Набула подальшого розвитку проблема неоднорідністі поглядів істориків 

краківської історичної школи, що здебільшого різнилися в наукових, а не в 

політичних питаннях. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їхнього 

використання в працях з історії історіографії, інтелектуальної історії, 

біографістики як в польському, так і в східноєвропейському порівняльному 

контексті. Висновки роботи можуть бути використані для уточнення спірних 

моментів при розробці навчальних матеріалів та курсів з польської історіографії 

ХІХ ст., історіографії східноєвропейського регіону ХІХ ст., історії науки та 

методології історії. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним дослідженням, в якому викладено авторський погляд на проблему 

формування польської історичної науки наприкінці ХІХ ст. Наукові результати 

дисертації належать особисто автору дослідження і становлять теоретичний та 

практичний внесок здобувача в розвиток історичної думки східноєвропейського 

регіону. 

Ключові слова: польська історіографія ХІХ ст., історіографічна дискусія, 

краківська історична школа, позитивізм, історизм, сильна влада, песимізм, 

органічна праця, цивілізація. 
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SUMMARY 

Kovshun L.I. Conceptions of Cracow Historical School in Polish Historical 

Writing (Based on the Discussion about Michał Bobrzyński’s Works in 1879). 

The thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 

07.00.06 – Historiography, Source Studies, and Special Historical Disciplines. – 

National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. Zaporizhzhia National University. 

– Zaporizhzhia, 2021. 

The main aim of the thesis is the analysis of Polish historical science in the 

part of European intellectual tendencies in the late XIX century on the example of the 

books „Polish History in an Outline” and „In the Name of Historical Truth. Debating 

on the Tasks of History and its Current State” written by Michał Bobrzyński in 1879, 

and discussion, which occured around them among professional historians. 

Bobzyński presented main trends of European scientific discourse, which 

contradicted the gradual professionalization of Polish history on the basis of romantic 

historiography. Michał Bobrzyński witnessed a turning point in Polish historical 

science; his works are filled with controversial remarks which continue to debate in 

current historiography. The relevance of this study was confirmed by the analysis of 

historiographical interpretations conducted in the first section of the dissertation. 

The second section examines how Bobrzyński substantiated the possibility of 

including history in the progressive socio-political sciences in his methodological 

pamphlet „In the Name of Historical Truth”, and tried to apply this approach on 

practice in the monograph „Polish History in an Outline”. Bobrzyński provoked 

professional reflections on history in the late 1870s in the context of renewed science 

among contemporary historians, most of whom would later be united in the Cracow 

historical school. The third section analyzes the reviews written by professional 

historians Walerian Kalinka, Józef Szujski, Stanisław Smolka, and Xawery Liske on 

the above-mentioned works of Michał Bobrzyński, which allowed to notice the 

diversity of reflections and views on historical science among them. A review written 



by a Lviv resident, the founder of the so-called Lviv school of history, Xawery Liske, 

is considered in the dissertation to refute the thesis about the separateness of the 

Cracow historical school in Polish historiography and the unproductiveness of such a 

perception for intellectual history approaches. It clarified the context of the situation 

and made it possible to understand the general vectors of the Polish intellectual 

milieu in the late 1870s, regardless of so-called school boundaries. 

The scholarly novelty of the dissertation is that it is the first in Ukrainian and 

Polish historiography comprehensive study of the debate around the Bobrzyński’s 

works among professional historians by textual and semantic analysis of political and 

scientific discourses identified in the reviews. 

In the dissertation for the first time: 

- the established characteristics of the Cracow historical school in Polish and 

Ukrainian historiography, translated through the concepts of „positivism”, 

„pessimism”, „organic work”, „strong power”, and „civilization” are analyzed; 

- the method of discourse analysis was applied to historiographical sources of 

work, such as books by Michał Bobrzyński. written in 1879, and critical reviews by 

Szujski, Kalinka, Smolka, and Liske; 

- scholar and political discourses in the works of Cracow historians have been 

separated through certain concepts of „positivism”, „pessimism”, „strong power”, 

„organic work”, and „civilization”; 

- the features of Johann Gustav Droysen's theory of individual historicism are 

noticed in Stanisław Smolka's critical review and the methodology of historical 

writing which he proposed. 

The study clarifies: 

- the usage of the concept „Cracow historical school” in Ukrainian and Polish 

historiography of XX–XXI centuries; 

- the influence of the Michał Bobrzyński publications on the process of 

methodological development of Polish historical writing 

- the concept of „sociological oriented positivism” to outline the ideological 

views of Michał Bobrzyński has been formulated; 



 - differences in the views on the theory of history between Bobrzyński, 

Szujski, Kalinka, Smolka, and Liske in the context of the European discussion about 

application of the principles of sociology and historicism in historiography. 

The problem of the Cracow historians’ ideological diversity, which mostly 

differed in scholar rather than political issues, have become further developed. 

The practical significance of the obtained results lies in the possibility of their 

use in works on the history of historiography, intellectual history, biographies both in 

the Polish and in the Eastern European comparative context. The conclusions of the 

work can be used to clarify controversial points in the development of educational 

materials and courses on Polish historiography of the XIX century, historiography of 

the Eastern European region of the XIX century, theory and methodology of history. 

The candidate’s personal contribution. The dissertation is the independent 

research, which outlines the author's view on the contribution of the Cracow 

historical school to the development of polish historical theory in the 1870s. The 

scholarly results of the dissertation belong to the author of the research and form her 

theoretical and practical contribution to the historiography of the issue. 

Key words: polish historiography of the ХІХ century, Cracow historical 

school, historiographical debate, positivism, historism, strong power, pesimism, 

organic work, civilization. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дисертації пов’язана зі збільшенням інтересу 

дослідників до напряму інтелектуальної історії та можливостей, які надають 

міждисциплінарні підходи цього напряму для відкриття нових тем у межах 

відомих дисциплін, зокрема, історії історіографії. Наприкінці 2010-х рр. світова 

історична наука сформулювала запит на повернення до синтетичних, 

узагальнюючих праць, написання яких неможливе без вивчення досвіду кін. ХІХ 

ст. – часу, коли активно створювалися синтези та ґранд-наративи, які в регіоні 

Центрально-Східної Європи мали здебільшого національний характер. Однією з 

таких праць була «Історія Польщі в нарисі» (1879) Міхала Бобжинського. 

Популярність нарису Бобжинського була продиктована не універсальністю, 

а якраз навпаки – контраверсійністю поглядів її автора, що опинилися в центрі 

наукової дискусії, зокрема і в колі колег по краківській історичній школі. Сучасна 

історична наука в Україні, будучи невід’ємною частиною гуманітарного знання 

українського суспільства, прагне розкрити теми, що стосуються конфліктів та 

природи непорозуміння у всіх сферах людського життя. Аналіз наукової дискусії 

дозволяє зрозуміти позиції сторін, реконструювати етику ведення полеміки та 

побачити позитивний вплив світоглядного протистояння на загальний процес 

розвитку науки та громадянського суспільства. 

Дослідження дискусії навколо «Історії Польщі в нарисі» Міхала 

Бобжинського в колі професійних істориків, ще не проводилося під окресленим у 

дисертації кутом зору. Попередні висновки, надані Барбарою Кшеменською-

Суровецькою в 1956 р.1, Анджеєм Феліксом Ґрабським у 1983 р.2 та Генриком 

                                                 
1 Barbara Krzemieńska-Surowiecka, «Polemika wokół „Dziejów polski w zarysie” Michała 

Bobrzyńskiego (w latach 1879–1890», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki 

humanistyczno-społeczne 4 (1956): 107–30. 
2 Andrzej Feliks Grabski, «Jeszcze o sporach wokół „Dziejów Polski w zarysie”», в Perspektywy 

przeszłości. Studia i szkice historiograficzne (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1983), 279–340. 
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Слочинським у 2016 р.3 становлять зачин цього дослідження. Вони відкривають 

можливість уточнення відмінностей наукового та політичного дискурсів в 

оцінках рецензентів, а також впливу, який вони мали на усталення історичної 

науки в Польщі.  

В цьому дослідженні, взоруючи на приклад книги Олі Гнатюк4, ми прагнемо 

розкрити потенціал дискусії як явища, що відображає проблему сприйняття 

виголошених автором ідей у колі професійних читачів та роль останніх у 

встановленні історіографічних традицій. Враховуючи велику кількість написаних 

наукових праць про Міхала Бобжинського та про краківську історичну школу в 

польській та українській історіографії, можна з певністю твердити, що така 

історіографічна традиція існує, але до цього часу вона не була спеціально 

досліджена. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане на кафедрі історії Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» в рамках наукової теми «Україна в процесах соціокультурних 

трансформацій: історична спадщина та новітні прояви» (державний 

реєстраційний номер 0117U004140). 

Збір матеріалів дисертації та робота над історіографією виконувалася в 

рамках проекту «Збір та дослідження історіографії ідей Міхала Бобжинського 

(1872 – до сьогодні)» стипендії Фонду ім. Королеви Ядвіґи Яґеллонського 

університету, м. Краків, Польща (лютий, 2020 р.). Підготовка теоретичної бази 

дослідження та консультація зі спеціалістами теми здійснювалася в рамках 

проекту «Ідея „сильної влади” в польській історіографії: походження і 

формування поглядів на „Історію Польщі в нарисі” Міхала Бобжинського (1879)» 

                                                 
3 Henryk Marek Słoczyński, «Geneza ustroju dawnej Polski w koncepcji Józefa Szujskiego a jego 

polemika z Michałem Bobrzyńskim», в Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i 

antropologiczne ofiarowane prof. Halinie Florkowskiej-Frančić, ред. Jan Lencznarowicz, Janusz 

Pezda, і Andrzej A. Zięba (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016), 105–48. 
4 Оля Гнатюк, Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність (Київ: Критика, 

2005). 
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Стипендіальної програми Уряду Польщі для молодих науковців, XVIII едиція, 

Яґеллонський університет, м. Краків, Польща (вересень, 2020 р. – червень 2021). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою НаУКМА (протокол № 20 

(засідання 33, п. 6 порядку денного) від 25 грудня 2014 р.) та уточнено Вченою 

радою факультету гуманітарних наук НаУКМА (протокол № 3 від 08 лютого 

2021 р.) 

Мета дослідження з’ясувати вплив дискусійних поглядів істориків 

краківської історичної школи на процес формування польської історичної науки у 

ІІ пол. ХІХ ст. та на усталення подальших історіографічних традицій. 

Для досягнення поставленої мети було окреслено наступні завдання: 

1) Простежити зміну образу краківської історичної школи в польській та 

вітчизняній історіографії від кін. ХІХ ст. до сьогодні для виокремлення 

специфічних концепцій, які виступають усталеними характеристиками її 

представників; 

2) Охарактеризувати наукові погляди Бобжинського щодо методології 

та теорії історії, оприявлені в тексті «В ім’я історичної правди» (1879) та 

монографії «Історія Польщі в нарисі» (1879); 

3) Проаналізувати текст Бобжинського «Історія Польщі в нарисі» на 

предмет концепцій політичного дискурсу, а саме «песимізму», «органічної 

праці», «сильної влади» і «цивілізації»; 

4) Виявити інтенсивність наукового та політичного дискурсів у 

рецензіях істориків краківської історичної школи Валеріана Калінки, Юзефа 

Шуйського та Станіслава Смольки на окреслені вище праці Міхала 

Бобжинського; 

5) Порівняти погляди очільника львівської історичної школи Ксаверія 

Ліске із науковими та політичними позиціями істориків краківського середовища; 

6) Оцінити вплив істориків краківської історичної школи на становлення 

польської історичної науки в ІІ пол. ХІХ ст.; 
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7) Охарактеризувати роль концепцій політичного дискурсу в 

дослідницьких інтерпретаціях джерел з історії історіографії та творенні 

історіографічних традицій. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є дискусія навколо праць Міхала 

Бобжинського 1879 р. у колі професійних істориків, зокрема представників 

краківської історичної школи. 

Предметом дослідження є науковий та політичний дискурси, якими 

послуговувались Міхал Бобжинський, Валеріан Калінка, Юзеф Шуйський, 

Станіслав Смолька та Ксаверій Ліске, оприявлені у концепціях «позитивізму», 

«песимізму», «органічної праці», «сильної влади» і «цивілізації». 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з березня по серпень 

1879 р. Нижня хронологічна межа – видання «Історії Польщі в нарисі» Міхала 

Бобжинського та його розповсюдження в Кракові і Варшаві. Верхня хронологічна 

межа – публікація рецензії Станіслава Смольки у серпневому номері 

варшавського часопису «Афіни. Науково-літературне видання». 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Королівства 

Галичини та Володимирії з Великим князівством Краківським і князівствами 

Освенцима і Затору, зокрема його історіографічних центрів – м. Кракова і м. 

Львова, а також Варшавського генерал-губернаторства Російської імперії, 

зокрема – м. Варшава. 

Методи дослідження. Завдяки застосуванню засад постструктуралізму, що 

передбачає методологічну варіативність, у дисертації знайшли відображення 

історико-критичний та порівняльний підходи, елементи компаративістики та 

історії ідей. Дослідження базується на структурному, семантичному та 

контекстуальному аналізі історіографічних джерел роботи. Висновки 

відповідають принципам інтелектуальної історії та історії історіографії. 

Розгорнута характеристика методології та понять знаходиться у першому розділі 

дисертації. 
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Історіографія проблеми поглядів істориків краківської історичної школи 

становить окреме дослідницьке питання в контексті розвитку польської 

історичної науки. Враховуючи те, що у фокусі дисертації – польська рефлексія 

щодо європейської теорії історії, а не навпаки, у цьому дослідженні не 

проаналізовано зарубіжної історіографії проблеми. Історіграфія незалежної 

України увійшла до аналізованої літератури, щоб показати взаємозв’язки і роль 

польської теорії в історіописанні регіону. Поняття «краківська історична школа» 

є автентичним конструктом польської історіографії, що розвивалося від кін. 1880-

х рр. У І пол. ХХ ст. в історіографії переважав політичний дискурс: основною 

характеристикою краків’ян від перших критиків – Владислава Смоленського, 

Вацлава Собеського і Тадеуша Корзона – став песимізм в оцінці політичного 

минулого країни; у 1930-х рр. (у працях Марцелія Гандельсмана, Станіслава 

Естрайхера і Яна Адамуса) – прихильність до ідеї органічної, поступової праці 

замість збройних повстань, а у 1940-х рр. (праці Стефана Кеневича і Казимежа 

Тимянецького) – акцент на потребі сильної влади. В сер. 1950-х рр., Маріан 

Серейський унаочнює науковий дискурс проблеми, відповідно до запиту 

тогочасної позитивістської парадигми. Завдяки учням Серейського – Анджею 

Феліксу Ґрабському та Єжи Матерницькому, аналіз саме наукового аспекту 

краківського історіописання тримає першість до поч. 1980-х рр. В середині 

декади, враховуючи запит, продиктований зміною політичної мапи Центрально-

Східної Європи, в історичній науці поновлюється інтерес до політичних поглядів 

представників краківської історичної школи, особливо в питаннях національної 

ідентичності, культури і цивілізації. В цей період чільні праці належать Анджею 

Вежбицькому, Єжи Матерницькому і Вальдемару Лазудзі, автору біографії 

Бобжинського. В 1990-х – 2000-х рр. з’являються українські дослідження Леоніда 

Зашкільняка, Оксани Рудої та Євгена Сінкевича, пов’язані з проблематикою 

«іншування» та ідентичності. Тенденцією історіографії останнього десятиліття – 

як польської, так і української – є популярність інтелектуальної історії, і водночас 

повернення до наукового дискурсу в дослідженнях історіографічного спадку 
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краківської школи, що підтверджують праці Генрика Слочинського, Олени 

Богдашиної та Олени Аркуші. 

Джерельна база дослідження. Для вирішення поставлених дослідницьких 

завдань, що розкривають виключно історіографічний контекст історії історичної 

науки, було використано матеріали опублікованих історіографічних джерел та 

періодичних видань. Основним джерелом інформації в темі дослідження є 

опублікована історіографія, зокрема перше однотомове видання 1879 р. «Історії 

Польщі в нарисі» (оригінальна назва: «Dzieje Polski w zarysie») Міхала 

Бобжинського; брошура «В ім’я історичної правди. Мова про завдання і 

становище історії, з приводу журналістських голосів висловив Міхал 

Бобжинський» (оригінальна повна назва з підзаголовком: «W imię prawdy 

dziejowej: rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jej stanowisku. Z powodu głosów 

dziennikarskich o swojej ksia̧żce: „Dzieje Polski w zarysie” skrześlił Michał 

Bobrzyński»). До джерел історіографічного характеру належать також рецензії, які 

були без змін передруковані окремими виданнями зі статей в періодиці, а саме: 

«Про книгу проф. М. Бобжинського «Історія Польщі в нарисі» кілька слів 

написав Валеріан Калінка» (оригін. назва: «O książce prof. M. Bobrzyńskiego 

„Dzieje Polski w zarysie” napisał X. Waleryan Kalinka C.R.»); «Історію Польщі 

проф. Бобжинського оцінив Ксаверій Ліске» (оригін. назва: «Prof. Bobrzyńskiego 

dzieje Polski ocenił Xawery Liske»); «Кілька уваг про «Історію Польщі в короткому 

нарисі» Міхала Бобжинського окреслив Юзеф Шуйський» (оригін. назва: «Kilka 

uwag o „Dziejach Polski w krótkim zarysie” Michała Bobrzyńskiego skreślił Józef 

Szujski»). Рецензія Станіслава Смольки «Про поняття, завдання і становище 

історії» (оригін. назва: «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi» була розглянута у 

першодруку в періодиці, оскільки окремою брошурою вона не виходила.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим 

комплексним дослідженням впливу дискусії навколо праць Міхала Бобжинського 

в колі істориків краківської історичної школи на процес формування польської 

історичної науки в ІІ пол. ХІХ ст. та подальшої історіографічної традиції. 
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 У дисертації вперше: 

– проаналізовано усталені характеристики краківської історичної школи 

в польській та українській історіографії, відображені в концепціях 

«позитивізму», «песимізму», «органічної праці», «сильної влади» та 

«цивілізації»; 

– застосовано структурний та семантичний підходи для аналізу 

історіографічних джерел роботи, а саме – книги «Історія Польщі в 

нарисі» та методологічної брошури «В ім’я історичної правди» Міхала 

Бобжинського, рецензій «Кілька уваг про «Історію Польщу в нарисі М. 

Бобжинського окреслив Юзеф Шуйський, «Про книгу проф. 

М.Бобжинського «Історія Польщі в нарисі» накреслив кілька слів 

Валеріан Калінка», «Історію Польщі проф. Бобжинського оцінив 

Ксаверій Ліске», «Про поняття, завдання та становище історії» 

Станіслава Смольки; 

– розмежовано науковий та політичний дискурси в аналізі поглядів 

істориків краківської історичної школи та пропрацьовано окремі 

концепції такі як «позитивізм», «песимізм», «сильна влада», 

«органічна праця» та «цивілізація»; 

– зауважено ознаки теорії індивідуального історизму Йогана Ґустава 

Дройзена в рецензії Станіслава Смольки та запропонованій ним 

методології історіописання; 

У ході дослідження уточнено: 

– історію поняття «краківська історична школа» в польській та 

українській історіографії ХХ–ХХІ ст.; 

– вплив методологічної брошури Міхала Бобжинського «В ім’я 

історичної правди» (1879) на формування польської історичної науки; 

– термін «соціологічно-орієнтованого позитивізму» для окреслення 

ідейного наповнення праць Міхала Бобжинського, виданих у 1879 р.; 
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– відмінності у поглядах на теорію історії між Бобжинським, Шуйським, 

Калінкою, Смолькою та Ліске в контексті європейської дискусії між 

застосуванням принципів позитивізму та історизму в історіописанні. 

Набула подальшого розвитку проблема неоднорідності поглядів істориків 

краківської історичної школи, що здебільшого різнилися в наукових, а не у 

політичних питаннях. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

їхнього використання в працях з історії історіографії, інтелектуальної історії, 

біографістики як в польському, так і в східноєвропейському порівняльному 

контексті. Висновки роботи можуть бути використані для уточнення спірних 

моментів при розробці навчальних матеріалів та курсів з польської історіографії 

ХІХ ст., історіографії східноєвропейського регіону ХІХ ст., історії науки та 

методології історії. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним дослідженням, в якому викладено авторський погляд на проблему 

формування польської історичної науки наприкінці ХІХ ст. Наукові результати 

дисертації належать особисто автору дослідження і становлять теоретичний та 

практичний внесок здобувача в розвиток історичної думки східноєвропейського 

регіону. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було 

оприлюднено в доповідях на 7 міжнародних і всеукраїнських наукових форумах, 

а саме: Семінарі-робітні «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні 

дисертаційної праці» (Харків, 2016), Семінарі по вівторках проф. Наталії 

Яковенко на кафедрі історії Національного Університету «Києво-Могилянська 

академія» (Київ, 2016), Конференції «Досліджуючи минуле: методолоґічне 

оновлення історіографії в Україні» (Київ, 2017), Міжнародній науковій 

конференції «Українсько-польські відносини на тлі суспільно-політичних і 

культурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ–ХХІ ст.)» (Харків, 2017), 

ІV Міжнародній науковій конференції «Україна – Польща: спільні шляхи до 
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свободи. Балто-Чорноморський союз Міжмор’я: ретроспектива і перспектива» 

(Житомир, 2017), Конференції «Досліджуючи минуле: нова соціальна історія на 

перехрестях методологічних віянь» (Київ, 2018), а також виступ на Докторському 

семінарі проф. Кшиштофа Заморського у Яґеллонському університеті (Краків, 

Польща, 2020). 

Публікації. Основний зміст та результати дослідження викладені у 12 

публікаціях, із яких 5 одноосібних публікацій у виданнях, що входять до переліку 

наукових фахових видань України з історичних наук, у т.ч. 3 статті – у виданнях, 

внесених до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus», а також 2 

статті, що додатково відображають результати дисертації. Повний обсяг 

публікацій становить 5 д.а. 

Структура дослідження. Дисертація побудована за хронологічним і 

проблемно-тематичним принципами й складається зі вступу, 3 розділів, у яких 

виділено 9 підрозділів і 8 пунктів, висновків та списку використаних джерел і 

літератури (179 бібліографічних позицій). Повний обсяг дисертації – 239 

сторінок, з яких 212 сторінок основного тексту.
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Зацікавлення краківською історичною школою в польській та українській 

історіографії можна умовно згрупувати за періодами, що об’єднані навколо 

однієї чільної праці або ідеї. Першу хвилю зацікавлення започаткувало видання 

у 1886 р. полемічної розвідки Владислава Смоленського «Історичні школи в 

Польщі», другу – ревізія «шкільного» поділу серед учнів Бобжинського у 

міжвоєнний період (1920-ті –1930-ті рр.), третю – усталення марксистської 

позитивістської методології в польському історіописанні 1940-х рр. Процес 

вивільнення наукової думки з впливу позитивізму радянського зразка знайшов 

прояв у роботах 1956-х – 1963-х рр., передусім у працях Маріана Серейського; 

нові зміни принесла ситуація методологічної свободи 1970-х – 1980-х рр., 

найвиразніше оприявнена в дослідженнях Анджея Ґрабського та Єжи 

Матерницького та в дискусії навколо краківської історичної школи, присвяченої 

сторіччю кафедри історії Польщі в Яґеллонському університеті. Після 

закінчення холодної війни та зміни політичної мапи Європи, історіографія 

сфокусувалась переважно на інтерпретації стосунку до «іншого» та новому 

тлумаченню біографій як способу національної самоідентифікації. Врешті, 

сучасну хвилю історіографічних студій, позначену постмодерністськими 

впливами, можна охарактеризувати як пошук нових дослідницьких тем у 

контексті інтелектуальної історії. 

1.1. Історіографія 

Оцінка та аналіз проблематики в історії історіографії тісно пов’язані з 

наявним об’ємом опрацювань, які засвідчують контекст та актуальність обраної 

проблеми. Тема краківської історичної школи та поглядів кожного з її 

представників постала в значній кількості досліджень, що дозволяє 
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стверджувати про тенденції та навіть традиції в її описі5. Щоб виокремити ці 

тенденції, ми структурували наявну історіографію в хронологічному порядку, в 

якому чітко проглядається циклічна динаміка щодо зміни підходів – дослідники 

поперемінно (щотридцять років) зосереджуються або на політичних, або на 

методологічних поглядах істориків краківської історичної школи. Періодами 

популярності теми були: злам ХІХ і ХХ ст., 1930-ті рр., 1960-ті рр., 1980-ті; з 

2010-х рр. починається нова декада зацікавлення. Історіографи кожного з 

періодів фокусуються на певних характеристиках, що виявляється у лексиці 

їхнього наративу з використанням відповідного понятійного апарату. В кожному 

з періодів були чільні представники, які формували основну тенденцію 

дискурсу. Для досягнення мети цього дослідження, ми розглянули польську та 

українську історіографію за темами: «краківська історична школа», «історія 

польської історіографії ХІХ ст.» та «Міхал Бобжинський». У дисертації не 

представлено: публікації діаспори та закордонних дослідників, оскільки вони 

мали іншу аудиторію; дисертаційні та малоцитовані дослідження з огляду на 

низький потенціал їхнього впливу на усталення історіографічних традицій, що 

підтверджено незначною кількістю або ж повною відсутністю цитувань цих 

праць у чільній історіографії. Вітчизняна історіографія представлена лише від 

часу проголошення незалежності України, коли польські та українські 

дослідники змогли сформувати спільне поле, в обхід настанов попередніх 

центрів радянської епохи. 

Поява поняття «краківська історична школа» в польській історіографії 

на переломі ХІХ і ХХ ст. Поняття «краківської історичної школи» бере свій 

початок у 1886 р. від першого видання книги Владислава Смоленського (1851–

1926) «Історичні школи в Польщі»6. На той час автор не мав ще достатнього 

авторитету серед колег, а його реноме активного публіциста наштовхувало на 

                                                 
5 Текст цього підрозділу частково представлено в статті: Лілія Лаврук (Ковшун), «Поява 

концепту „краківська історична школа” в польській історіографії», Наукові записки НаУКМА. 

Історичні науки 169, (2015): 70–75. 
6 Ми користуємося в роботі виданням 1898 р.: Władysław Smoleński, Szkoły historyczne w 

Polsce. Główne kierunki poglądów na przeszłość (Warszawa: Drukarnia Artystyczna Saturnina 

Sikorskiego, 1898). 



15 

 

сумніви щодо неупередженості, проте працю, в якій польську історичну науку 

було вперше розглянуто крізь призму ідеологічних преференцій, зустріли з 

прихильністю7. Вона витримала кілька перевидань, і до осудливої лексики читачі 

– серед яких і багато професійних істориків – поступово «звикли» та прийняли 

запропонований Смоленським поділ на школи. Гуртуючи істориків за їхніми 

поглядами, він пише, що на початку це були групи з яскравим авторитетним 

засновником, але після Лелевеля історичний цех «розпорошився» та втратив віру 

в єдиного пророка, натомість замінивши її політичною упередженністю. Дві 

третини книжки присвячено краківським історикам. В якості очільників цієї 

групи постають Міхал Бобжинський та Юзеф Шуйський, які, видавши два 

синтетичних дослідження, заманіфестували існування нової школи, «[...] яку 

одні називали критичною, а інші – краківською [курсив Смоленського. – Л.К.]»8. 

Спільною ідеєю краків’ян Смоленський називає монархізм9, хоча дещо раніше 

він зауважує, що для Шуйського тяжіння до абсолютної влади не було 

ключовим10. Підсумовуючи, Смоленський робить висновок, що «Бобжинський, 

як і Шуйський – доктринер, але іншого стилю»11. В останньому розділі книжки, 

розставляючи оцінкові наголоси, автор доводить спорідненість «школи» Адама 

Нарушевича (1733–1796) із краківською на підставі того, що вони обидві були 

монархічними12 та по-своєму боролися із республіканським лелевелівським 

історіописанням13. Резюмуючи, що основою поділу на школи є політична 

заангажованість, Смоленський називає це «пошуком в історії практичних 

підказок» і наголошує, що це «фатально відбилося на польському 

історіописанні»14, а отже пора покласти цьому край, тобто надалі не пов’язувати 

історіописання з політикою, і тоді самі собою зникнуть відмінні «школи», 

                                                 
7 Aleksandr Rembowski, «Przedmowa», в Władysław Smoleński. Szkoły historyczne w Polsce 

(Warszawa: Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1898), 14–15. 
8 Smoleński, Szkoły historyczne w Polsce, 124.  
9 Там само, 137. 
10 Там само, 128. 
11 Там само, 137. 
12 Там само, 149. 
13 Там само, 155. 
14 Там само, 160. 
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позбавлені ідеологічно-політичних центрів тяжіння. За іронією долі, пізніше 

самого Смоленського долучили до «варшавської історичної школи», опозиційної 

краківській.  

Поєднання Шуйського, Бобжинського, Смольки й Калінки в одну «школу» 

було розвинуте на ІІ З’їзді польських істориків у 1890 р. Зокрема, Тадеуш 

Корзон (1839–1918) у доповіді про польські синтези останніх десятиліть, закидає 

історикам «так званої краківської школи» непрофесійність та доволі жорстко 

звинувачує їх у неправдивості й суперечностях15. Як він підкреслює, історики 

однієї школи не повинні протирічити один одному, бо: «Наукова правда повинна 

бути одна й та сама для молодих і для старих, у веселому чи сумному стані душі, 

у сп’янінні від тріумфу, так само як і в моменти недолі й поразок. Це 

зрозуміло»16. На карб краків’янам він ставить «несправедливу критику 

попередників», «брак філософської освіти»17 та, як і Смоленський, захоплення 

політикою18, що змушує ігнорувати творчі аспекти історичного розвитку19. 

Реферат завершується закликом відкинути «суб’єктивізм краківської школи», 

яка використовувала минуле для обґрунтування власних інтересів та створити 

при Історичному Товаристві секції всесвітньої історії та філософії й теорії 

історії, щоб надалі уникати спекуляцій в історичних текстах20.  

Позиція Корзона і Смоленського не була загальною для всіх. Для прикладу, 

на ІІІ З’їзді польських істориків у 1900 р. львів’янин Людвік Фінкель (1858–

1930) у рефераті «Складена історія Польщі» називає їхній критицизм «трохи 

гарячковим»21, а про поєднання історіографії з політичною ідеологією взагалі не 

згадує. Варте уваги й те, що Фінкель у переліку авторів синтетичних історичних 

                                                 
15 Tadeusz Korzon, «Błędy historiografii naszej w budowaniu dziejów Polski», в Pamiętnik Drugiego 

Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, T. 1, «Referaty» (Lwów, 1890), 131(8).  
16 Там само, 132 (9). 
17 Там само, 135 (12). 
18 Там само, 132 (9). 
19 Леонід Зашкільняк, «Неоромантизм у польській історіографії початку ХХ ст (До питання 

про соціальну функцію історії)», Проблеми слов’янознавства 45 (1993): 38. 
20 Korzon, «Błędy historiografii naszej,» 137–38 (14–15). 
21 Ludwik Finkel, «Składane dzieje Polski», в Pamiętnik Trzeciego Zjazdu Historyków Polskich w 

Krakowie: urządzonego przez Towarzystwo Historyczne Lwowskie w dniach 4. 5 i 6 czerwca, T. 1, 

«Referaty» (Kraków, 1900), 110 (2). 
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опрацювань оминає Бобжинського: у рефераті фігурують лише Йоахим Лелевель 

(1786–1861), Єнджей Морачевський (1802–1855), Щесни Ян Моравський (1818–

1898) і Юзеф Шуйський22, причому саме Шуйського названо автором останнього 

синтезу23. 

Політичний дискурс продовжила публікація Вацлава Собеського (1872–

1935), надрукована 1908 р. в журналі «Афіни. Науково-літературне видання» 

(ориг. назва: «Ateneum»), яка закцентувала увагу на поняттях «оптимізму» та 

«песимізму»24. Хоч це був радше емоційний есей, ніж академічна розвідка, він 

заклав довгу традицію метафоризації відмінностей «настрою» в історіографії. 

Собеський вважав, що «[...] писати песимістичну історію означає представляти 

історичні події у гіршому, ніж треба, світлі; оптимістичну – представляти у 

кращому»25. До «песимістів», за його визначенням, належать краківські історики, 

і в цьому провина песимістичної атмосфери самого міста, бо навіть Калінка, 

який спочатку був «оптимістом», поступово став помічати лише чорні фарби26. 

До явища «краківського песимізму» Собеський зараховує Матейка, 

Виспянського, а в історичній науці – Шуйського і Бобжинського. Саме песимізм 

визначає особливості «краківської школи», і має три рівні, відповідно до 

визначених авторами причин занепаду Польської держави: «найлегший» 

Калінки, який знаходив його початок у ХVIII ст. і мав етичне коріння, а отже, 

правильним вихованням цього можна позбутися; «середній» Шуйського, який 

точно не визначав причин занепаду, вбачаючи їх уже в ХV–ХVІ ст., але теж 

схилявся до моральної складової; врешті «найглибший» Бобжинського, бо той 

постулював, що проблема полягає у схильності до анархії та невмінні поляків 

організуватися у сильну державу27. Утім, Собеський прагне по-своєму 

                                                 
22 Finkel, «Składane dzieje Polski,» 109 (1). 
23 Там само, 110 (2). 
24 Ми користуємося пізнішим перевиданням. Див.: Sobieski Wacław, «Optymizm i pesymizm w 

historiografii polskiej», в Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława 

Kętrzyńskiego. T. 1, «1775–1918», ред. Marian Henryk Serejski (Warszawa: PWN, 1963), 560–79. 
25 Там само, 563. 
26 Там само, 565–66. 
27 Там само, 571–72. 
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«захистити» Бобжинського. Як він пише, ніхто, можливо, і не звернув би уваги 

на цей «скрайній песимізм», якби його так жваво не підтримала російська наука 

в особі професора Миколи Карєєва, але позиція краківського історика 

відрізнялася від російської, бо Міхал Бобжинський змальовував історію чорними 

фарбами заради кращого майбутнього28. Що ж до праць варшавських 

інтелектуалів, то найбільшими «оптимістами» серед них Собеський називає 

Генрика Сінкевича, Александра Рембовського, Шимона Ашкеназі та Валерія 

Пшиборовського29, а джерелом їхньої оптимістичної постави вважає атмосферу 

Варшави. Після публікації Вацлава Собеського, географічні поняття починають 

співвідноситися із психологічними, і топонім означав «настрій» історика. 

Таким чином, полеміка кін. ХІХ – поч. ХХ ст. знаходилася у політичній 

площині; винайшовши саме поняття «краківська історична школа», закцентувала 

її упередженість, монархічні вподобання та «песимізм». 

Краківська школа у сприйнятті істориків міжвоєнного періоду (1930-ті 

рр.) Для нового покоління істориків, дебати набули іншого забарвлення. 

Міжвоєнний період – це час становлення Польської держави по завершенню 

понад сторічного періоду політичної залежності, і саме це задавало настрій 

дебатам істориків щодо інтелектуального спадку своїх попередників. В цей час у 

Польщі проблематика поділу історіографії не була популярною30, тож важливим 

джерелом для вивчення позицій істориків 1920-х – 1930-х рр. є історіографічні 

розвідки з елементами мемуарів, написані учнями і колегами Міхала 

Бобжинського, які дозволяють побачити функціонування у тогочасній науці 

уявлень про історіографічні школи.  

Після смерті Бобжинського 3 липня 1935 р., Станіслав Закшевський (1873–

1936), багаторічний колега Станіслава Смольки, медієвіст, професор історії 

Львівського університету, публікує статтю про Бобжинського у львівському 

                                                 
28 Sobieski, «Optymizm i pesymizm,» 572–73. 
29 Там само, 573–77. 
30 За винятком єдиної праці авторства Гандельсмана, Галецького і Дембінського, яка вийшла 

французькою мовою на кошти Міжнародного Конгресу Істориків. Оскільки ця книга видана 

іноземною мовою для закордонного (не польського) читача, вона не належить до предметного 

поля нашого дослідження. 
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«Історичному Квартальнику» (оригін. назва «Kwartalnik Historyczny»)31. Для 

Закшевського, який від кінця 1920-х рр. вів активну політичну діяльність і був 

прихильником Юзефа Пілсудського, немає нічого осудливого в політичній 

заангажованості «історичної школи»: «Атмосфера тогочасного Кракова була 

вкрай бурхливою – це був головний напрямок, де сходилися дві інтелектуальні 

течії, одна – повстанського спрямування, чи навіть ще передповстанського, а 

друга – це Краківська Школа у широкому політичному значенні і вужчому, але 

такому ж важливому»32. Для Закшевського краківська школа – це передовсім 

«політичний» рух, що з’явився на противагу повстанським настроям, які зазнали 

краху після поразки Січневого повстання 1863 р. Очільником істориків-краків’ян 

Закшевський називає Юзефа Шуйського, бо саме біля нього згуртувались 

Валер’ян Калінка, Станіслав Тарновський і Станіслав Козьмян, які стали 

вчителями Міхала Бобжинського33. Його «Історія Польщі в нарисі» являла собою 

«новий маніфест Краківської Школи» і легітимізувала політичний памфлет 

«Теку Станьчика» з погляду історичної науки34. Але те, як критично Шуйський і 

Калінка сприйняли книгу Бобжинського, засвідчило, що «[...] молодий 

Бобжинський, будучи учнем Краківської Школи, репрезентував однак нове 

покоління, яке вже не було дитиною передповстанчої і романтичної думок, а 

позитивізму Конта і Бокля, одягнутого в чіткі правничі висновки»35. 

Центральною ж ідеєю краківської школи був, на думку Закшевського, 

політичний консерватизм. Таким чином Закшевський продовжує тенденцію 

попереднього періоду, однак вважає політичність позитивною рисою 

історичного тексту. 

Станіслав Естрайхер (1869–1939), ректор Яґеллонського університету, 

людина з вкрай різноманітними зацікавленнями – юрист за освітою, публіцист, 

близький друг Міхала Бобжинського та письменників-модерністів з «Молодої 

                                                 
31 Stanisław Zakrzewski, «Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki historyka (wraz z bibliografią)», 

Kwartalnik Historyczny 49 (1935): 515–40. 
32 Zakrzewski, «Michał Bobrzyński,» 516. 
33 Там само, 520. 
34 Там само.  
35 Там само. 
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Польщі»36, у своєму дослідженні, базованому на спогадах та неопублікованій на 

той час автобіографії самого Бобжинського, приділяє політиці набагато менше 

уваги, ніж Закшевський. У центрі його статті – «тогочасний Краків»37, а тутешніх 

істориків він аналізує у порівнянні з попередниками: історизм витіснив серед 

них романтизм, органічну працю вони протиставили нескінченним повстанням38, 

а сильну владу вважали запорукою спроможності нації до організації39. Автор не 

згадує протиріччя між краківською та варшавською «школами»40, натомість 

емоційно кваліфікує поділ на «оптимістів» та «песимістів» як «фальшивий»: «В 

критиці (особливо журналістській) акцентовано переважно на так званому 

«песимістичному» представленню образу двох останніх віків; істориків вельми 

фальшиво поділено на песимістів і оптимістів, і кваліфіковано Бобжинського 

разом з Шуйським і Калінкою до песимістів [...]»41, а «[...]Смоленського, Корзона 

і Ашкеназі [...] вшановують як т.зв. оптимістів»42. На думку Естрайхера, хоч між 

Калінкою, Шуйським і Бобжинським були ідейні розбіжності, але їх об’єднав 

дух епохи та несправедливі звинувачення у песимізмі з боку варшав’ян. 

Броніслава Дембінського (1858–1939), почесного професора Варшавського і 

Познанського університетів, ректора Львівського університету, теж дивує 

звинувачення Бобжинського у песимізмі43. На його думку, Міхал Бобжинський – 

це «[...]той «останній Станьчик», останній великий представник так званої 

органічної праці»44, тобто продовжувач ідей Шуйського і Тарновського в 

політиці, хоч на перебіг історії вони мали різні погляди. 

                                                 
36 Stanisław Kot, «Estreicher, Stanisław», в Polski słownik biograficzny, T. 6 (Kraków: PAU, 1948), 

312–15. 
37 Stanisław Estreicher, Michał Bobrzyński. Warszawa: Drukarnia Polska, 1936, 8. 
38 Там само, 8–11. 
39 Там само, 25. 
40 Винятком є посилання до розділу про критику, де Естрайхер пише, що Корзон на ІІ З'їзді 

Істориків «zajął się tak zwaną przez siebie szkołą krakowską». Там само, 34. 
41 Там само, 31. 
42 Там само, 32. 
43 Bronisław Dembiński, «Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki człowieka i działalności», 

Przegląd Historyczny 13 (33), (1936): 333–40. 
44 Там само, 340. 
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Марцелій Гандельсман (1882–1945), засновник Федерації Історичних 

Товариств Східної Європи45, починає свою статтю з акценту на тому, що 

Бобжинський «[...]належав до першого покоління польських істориків, що 

здобули сучасну освіту»46. Це покоління прийшло на зміну історикам 

«полелевелівської школи», вони називали себе «сучасною школою» (в оригіналі: 

«szkoła dzisiejsza»), і «[...]Бобжинський належав до неї, але відразу зайняв власне 

становище, окреме і абсолютно самостійне»47. Гандельсман вважає 

Бобжинського одночасно подібним і до Шуйського, і до Смольки, бо з ними його 

об’єднує «спільна професія і спільна техніка»48, однак насправді в 

методологічному плані він був «найближчим до варшавських позитивістів», 

оскільки «[...]бачив головне завдання історії в застосуванню її прав»49. Автор 

статті оминув непорозуміння з назвами обох шкіл, адже, на думку Гандельсмана, 

– це справа минулого, бо вся історіографія після дебатів на з’їздах засвоїла 

новий, «оптимістичний» погляд на минуле, а до того ж, починаючи з 1915 р., 

окреслилася потреба «сформулювати цивілізаційні цінності Польщі» і це 

примушувало в кожній ділянці історичного знання починати «від ревізії поглядів 

«краківської школи»50.  

Найдалі у переосмисленні поділу на школи пішов львівський дослідник 

історії права та польської історіографії Ян Адамус (1896–1962). У своїй розвідці 

про Лелевеля він остаточно відмовляється від аналізу історіографії за 

«шкільним» принципом. Адамус пропонує класти в основу аналізу не 

належність до певної школи, а світоглядно-культурні періоди, останній з яких – 

«реалістичний» – охоплює всю історіографію, починаючи від другої половини 

ХІХ ст.51 У дослідженні про Бобжинського, Адамус поділяє все історіописання 

                                                 
45 Jerzy Kłoczowski, East Central Europe in the Historiography of the Countries of the Region, 

Перекл. Christopher Garbowski (Lublin: Institute of East Central Europe, 1995), 12. 
46 Marceli Handelsman, «Bobrzyński jako uczony», Przegląd Historyczny 13 (33), (1936): 341. 
47 Там само, 341. 
48 Там само, 350. 
49 Там само, 349. 
50 Там само, 357. 
51 Jan Adamus, «O Lelewelu parę uwag», в Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, Т. 1 

(Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Syna, 1936), 23. 
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ХІХ ст. на дві епохи, виокремлені на засадах відмінності між синтезом та 

аналізом. Праця Бобжинського ніби зависає між першим і другим, проте це не 

означає, що краківську школу варто виокремлювати: «„Краківська школа” не 

становить жодної епохи, оскільки [...] не впроваджує вона жодної нової 

методології, а лише певні концепції, що значно різнилися між собою, між якими 

лише одна річ є спільною, а саме їхнє негативне ставлення до месіаністичного 

синтезу і посередньо також до синтезу Лелевеля»52. Звертаючись до понять 

«песимізм» та «оптимізм» і обґрунтовуючи можливість протиставлення 

краків’ян їхнім сучасникам53, Ян Адамус доходить висновку, що проблема 

насправді ховається у слідуванні монархічному напряму в історіописанні, який 

протистоїть республіканському54, чим розвиває ідею Собеського, але займає 

прихильну позицію щодо «монархізму» краків’ян. 

Таким чином, в міжвоєнний період поняття «варшавської історичної 

школи» взагалі не зринало, та й сам поділ на школи сприймався як доволі 

сумнівний. Однак поновлюється розрізнення «оптимістів» та «песимістів», де 

першими a priori виступають Шуйський, Бобжинський, Калінка, іноді – Смолька 

і Тарновський, а другими – Смоленський, Корзон і Ашкеназі. Захоплені 

потребою розбудови державності, історики залишаються в політичному 

дискурсі, але формують групу «прихильників» краківської історичної школи. 

Вони працюють з тими ж категоріями «сильної влади» та «песимізму», однак 

наголошують їхній конструктивний вплив на розвиток історичної думки, та 

відкривають позитивні риси «органічної праці», відмови від романтизму на 

користь історизму та критичної позитивістської методології. 

Історичні школи в оцінках кін. 1940-х рр. По завершенню Другої світової 

війни, разом з політичними змінами в соціалістичній Польщі, переосмисленню 

підлягла й історіографічна спадщина. Дослідники вирізняють дві фази цього 

періоду: кілька повоєнних років (1945–1948) – час відносного плюралізму з 

                                                 
52 Jan Adamus, O stanowisku Bobrzyńskiego w dziejopisarstwie polskim, (Lwów: Pierwsza 

związkowa drukarnia, 1937), 5. 
53 Там само, 12–13. 
54 Там само, 15. 
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можливістю співіснування колишніх підходів та ідеологічно пристосованих 

поглядів, і період примусової сталінізації науки (1949–1956) з вимушеним 

засвоєнням марксистсько-ленінської методології55. Історіографія кін. 1940-х рр. 

балансувала між старим способом мислення та засвоєнням нового, класового, 

словництва. Політичний дискурс історичних праць став не тільки можливим, а й 

бажаним. 

Власне за таких умов Стефан Кеневич (1907–1992), учень Марцелія 

Гандельсмана і знавець історії Польщі ХІХ ст., у 1948 р. друкує статтю 

«Історичне тло „Історії Польщі в нарисі” Міхала Бобжинського»56. Належність 

синтезу Бобжинського до краківської історичної школи він не піддає сумніву, як 

і те, що ця праця була «песимістичною» та «політизованою»57. Розвиваючи тези 

попередників, Кеневич відзначає у Бобжинського (а отже й в усієї краківської 

школи) схильність до ідеї сильної влади, щоправда, користуючись новим 

словником, він називає це «культом авторитету», а нехіть краківських 

консерваторів до повстань нижчих соціальних верств – «аморальністю»58. 

«Станьчики», «краківська школа» та «краківська політична група» виступають у 

цій статті взаємозамінними синонімами59, і хоча ніде не наведено прямого 

переліку осіб, причетних до цих угруповань, в тексті повторюються імена 

Станіслава Тарновського, Юзефа Шуйського, Тадеуша Войцеховського, 

Францішка Пекосинського, Казимежа Моравського, Станіслава Закшевського, 

Авґуста Соколовського, Станіслава Смольки, Юліана Дунаєвського, а на чолі 

цієї групи знаходиться Генрик Шмітт60. Характерним є пасаж про критику 

«Історії Польщі в нарисі», де між Бобжинським з одного боку та Шуйським, 

                                                 
55 Marcin Wolniewicz, «W poszukiwaniu utraconego „optymizmu”: Powstania narodowe w refleksji 
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58 Там само, 344. 
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Калінкою і Смолькою з іншого, не зауважено принципових різниць, натомість 

перераховано всі ті недоліки, що не знайшли підтримки ширшого загалу:  

«Я не буду говорити про наукову критику, в якій голоси Калінки, Шуйського і 

Смольки стали особливо плідними для знання. Але звичайний читач від 

книжки відвернувся. Католиків засмутила її аморальність, поступовців – 

симпатія до влади сильної руки, чи, як в той час говорилося, «візантинізму». 

Шляхту розлютило глузливе судження про давніх сарматів, а всіх патріотів – 

песимістичне ставлення до минулого народу»61.  

В пасажі вкотре згадано про концепцію сильної влади й загострено увагу на 

політизованості, а песимізм фігурує не як філософський термін, що потребує 

осмислення, а як штамп, який у статті Кеневича означає ігнорування очікувань 

читача.  

Цього ж року світ побачив перший історіографічний синтез авторства 

Казимежа Тимянецького (1887–1968) – «Нарис історії польської історіографії» з 

оглядом польського історіописання від ІХ ст. і до кін. 1940-х рр.62 Добі ХІХ–ХХ 

ст. присвячено більшу частину книги, а в підрозділі «Вплив позитивізму та 

органічної праці» виділено пункти: «Синтез краківської школи», «Львівська 

історична школа» та «Варшавська школа» (бачимо, що шкіл уже не дві, як доти, 

а три). Втім, змістовного аналізу позитивізму та концепції органічної праці в 

книзі не було: його замінено переліком історичних організацій та товариств, які 

постали у період від 1870-х до 1940-х рр.63 Трохи далі Тимянецький повертається 

до цього питання і стверджує, що позитивізм і органічна праця стосувалися 

радше дослідницьких методів, однакових як для варшавської, так і для 

краківської шкіл, а розрізняла їх лише тематика: «Справа історичних шкіл в 

тогочасній, навіть науковій, лексиці повинна була означати не відмінність 

методів праці, а сам погляд на минуле»64. Варшавська школа сформувалася як 
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64 Там само, 59.  
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свого роду реакція на надмірний краківський песимізм стосовно минулого, за 

оцінкою Тимянецького, «рішуче небезпечний»65.  

На VII З’їзді польських істориків у 1948 р. методологічній дискусії було 

присвячено окрему секцію66, а в 1949 р. вона продовжилася на сторінках 

«Історичного Квартальника» в обговоренні історіографічної спадщини. Відкрив 

її Станіслав Шреньовський (1912–1957) статтею «Про історичні школи в 

Польщі»67, що засвідчило злободенність проблеми шкільного поділу. На думку 

Шреньовського, Казимеж Тимянецький, відмовившись від поділу за політичним 

принципом, намагався впорядкувати історіописання кін. ХІХ ст. за низкою 

різноманітних критеріїв – географічного, тематичного чи персоналістичного, але 

зрештою мусив виділити три школи, хоч і називає їх «краківським, варшавським 

та львівським «середовищами»68. Маріан Серейський у рецензії на книгу 

Тимянецького, розміщеній в тому ж номері, зауважив, що характеристика 

історіографії без політичного контексту перетворює її на «середньовічні 

монастирські школи», і це особливо помітно на невдалому описі краківської 

історичної школи69. Шреньовський, зі свого боку, теж апелює до політичного 

критерію та постулює існування трьох шкіл – Нарушевича, Лелевеля і 

краківської, як таких, що мають «виразну і усталену характеристику»70. Зокрема, 

для краківської він виділяє такі ознаки, в яких логічно поєднувалися і 

позитивізм, і песимізм, й ідеалізація сильної влади71. Разом з тим, Шреньовський 

зазначає, що ця характеристика склалася стараннями «оптимістичних» 

супротивників краківської школи, натомість самі краків’яни називали себе 

представниками «критичної школи», а критицизм, тобто науковість, якраз і 

виключає звужене розуміння школи як слідування «якомусь напрямку в 
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дослідженнях», тож у підсумку «історіографія, яка приписує собі якості 

критицизму, вважається вільною від усякої направленості»72.  

Для істориків кін. 1940-х рр. поділ на школи не викликав сумніву, причому 

перевага надавалася політично-ідеологічним критеріям їхнього розрізнення. Що 

ж до краківської історичної школи, то її базовими характеристиками вважали, як 

і раніше, «песимізм», політичну заангажованість та ідеалізацію сильної влади. Ці 

ознаки повертали історичну думку до стану довоєнного періоду, тоді як 

наголошувані у 1930-х рр. акценти на позитивістських пріоритетах краків’ян та 

їхніх гаслах органічної праці відступили в тінь. 

Історіографічні синтези Маріана Серейського (1950-х – 1960-х рр.) та 

дискусія «Спір про краківську історичну школу» (1969 р.) Початок десталінізації 

польського історіописання збігається із виходом у світ першої праці з історії 

історіографії Маріана Генрика Серейського (1897–1975). Полеміка, яка 

розгорнулася у 1953–1954 рр. навколо першої частини його «Студій з 

історіографії Польщі»73, стала одним з поштовхів до ревізії, за висловом Анджея 

Чижевського, «постулату „партійності” в дослідженнях минулого»74. Оминаючи 

розгляд цієї дискусії, бо вона точилася навколо першої частини праці, де не 

фігурують важливі для нас герої, сфокусуємося на другій частині, яка вийшла 

друком у 1956 р. та була присвячена періодові 1860–1900 рр.75 Цю працю 

скомпоновано як збірку біографій польських істориків, яких Серейський ділить 

на три школи: краківську, львівську та варшавську позитивістську. До 

краківської школи віднесено Калінку, Шуйського, Бобжинського і Смольку, 

причому Бобжинський, як стверджує автор, «займав позицію, відмінну від 

Шуйського і Калінки»76. Сам спосіб описання школи – з короткою 
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характеристикою на початку і детальним викладом поглядів у біографіях – 

засвідчує повернення до умовного групування поч. ХХ ст., від чого історики кін. 

1940-х рр. відмовилися. В описі біографії Міхала Бобжинського помітно 

симпатію до героя. Серейський змальовує його як «правильного» історика-

позитивіста – на відміну від Шуйського і Калінки, адже він критикував релігійні 

основи держави77, використовував термінологією природничих наук78, 

засуджував «пригноблення селянського люду» шляхтою79, опонував 

республіканським ідеалам Лелевеля80, більш того, Бобжинський навіть постає 

меншим «песимістом», ніж Шуйський. У наступній своїй праці «Історики про 

історію», що побачила світ десятиліттям пізніше81, Серейський сфокусується на 

науковому дискурсі проблематики: усіх істориків, починаючи від Юзефа 

Шуйського, він об’єднає за методологічною належністю до позитивізму, а 

полеміку між ними буде інтерпретувати як ознаку притаманних часові змін у 

мисленні. Важливим моментом є й те, що історичні школи названо тут «так 

званими»82, тобто наголошено на потребі ревізії поняття. Що ж до суперечностей 

між школами, то її основою була розбіжність у поглядах на причини занепаду 

Польщі, тобто передовсім політичне питання, звідки наріс поділ на «оптимістів» 

та «песимістів»83. Резюмуючи, Серейський підкреслює, що «ані так звана 

краківська школа, ані варшавська не були в своїх поглядах однорідніми»84; цю 

думку розвинуть його учні в 1970-х – 1980-х рр., і саме вона є підставою для 

досліджень з історії історичної науки, в т.ч. цієї дисертації. У цьому суголосна 

міркуванням Серейського стаття Барбари Кшеменської-Суровецької «Полеміка 
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навколо «Історії Польщі в нарисі» Міхала Бобжинського (в роках 1879–1890)»85. 

Хоч авторка на початку статті й пише, що поділ на школи був зумовлений 

«відмінністю умов історичного розвитку» різних частин Польщі86, проте в її 

подальшому викладі чіткі рамки цих шкіл нівелюються, а наприкінці роботи 

вона визначає ознаки, за якими книгу Бобжинського можна зблизити як з 

краківською, так і з варшавською школами87. Саме ця стаття була першим 

дослідженням дискусії навколо нарису Бобжинського в середині краківської 

історичної школи, тому до її висновків ми ще повернемося далі. 

Можна зауважити, що на прикладі різниць між двома працями Маріана 

Серейського добре видно напрям, у якому рухалася історіографічна думка – від 

традиційного постулювання поділу на школи за більш-менш усталеними 

критеріями до перегляду цих уявлень та навіть ревізії самого поняття «школи». 

Історик відмовляється від «песимізму», натомість основною характеристикою 

праць краків’ян у Серейського є «позитивізм». 

Ідеї Маріана Серейського стали підставою для переосмислення понять і 

їхнього використання в історіографії. Цю фазу розпочала важлива дискусія, яка 

відображена у праці «Спір про краківську історичну школу»88, виданій із нагоди 

100-літнього ювілею кафедри історії Польщі в Яґеллонському університеті. В 

обговоренні взяло участь двадцятеро істориків – чільних спеціалістів із тематики 

історіографічного середовища Кракова ХІХ ст. На тезу кожного дослідника 

знаходилася антитеза, наприклад, коли в перший день дискусії професор 

Яґеллонського університету, фахівець із історії шкільництва Ян Ґулевич (1907–

1980) доводив, що самоосвіта галицької молоді являла собою протест проти 

діяльності професури краківської історичної школи, особливо Станіслава 

                                                 
85 Barbara Krzemieńska-Surowiecka, «Polemika wokół „Dziejów Рolski w zarysie” Michała 

Bobrzyńskiego (w latach 1879–1890)», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki 

humanistyczno-społeczne 4 (1956): 107–30. 
86 Там само, 108.  
87 Krzemieńska-Surowiecka, «Polemika wokół „Dziejów Рolski w zarysie” M. Bobrzyńskiego», 127–

28. 
88 Jerzy Wyrozumski і Celina Bobińska, ред., Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie 

Katedry Historii Polski UJ 1869–1969 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969). 
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Тарновського89, то наступного дня знавець польського позитивізму, історик 

літератури Генрик Маркевич (1922–2013) переконував, що Тарновський не 

належав до краківської історичної школи, оскільки мав цілком інакші погляди90. 

Ще один вузол дискусії стосувався самої потреби ревізії усталених канонів, і тут 

не останню роль відігравала налаштованість дослідників на нові критерії 

мислення. Для прикладу, професор Яґеллонського університету Селіна 

Бобінська (1913–1997), чия кар’єра пішла вгору в 1950-х рр. завдяки книжці про 

дитинство Сталіна «Сосо»91, не змогла точно визначити, чи змінила вона свій 

погляд на краківську школу92, натомість знавець Габсбурзької історії та гострий 

критик марксизму, професор Генрик Верешицький (1898–1990), впевнено 

пов’язав зміну ставлення до краківської школи із стабілізацією в науці, що 

прийшла на зміну ідеологізації 1950-х рр.93 Францішек Броньовський (1928–

1992), спеціаліст з історіографії Просвітництва, відзначивши «змову мовчання» 

довкола краківської школи протягом двох останніх десятиліть, пояснив це 

надмірною увагою до ідейно-політичної сфери та прив’язкою до лелевелівської 

проблеми94. Серейський, зі свого боку, рішуче заперечив ревізіоністам, 

зауваживши, що немає підстав стверджувати про реабілітацію, адже забуття 

краківської школи обумовлювалося лише тим, що в перше повоєнне десятиліття 

більшою популярністю користувалася варшавська школа і саме вона 

потребувала ґрунтовніших досліджень95.  

Чергове питання дискусії стосувалося того, чи існувала краківська школа 

взагалі. Адже стало очевидним, що до неї зараховують дуже різних істориків, та 

й сам принцип їхнього поєднання позбавлений належної стрункості. Реагуючи 

на цей виклик, історик Середньовіччя Антоні Подраза (1920–2008) запропонував 

                                                 
89 Bobińska, Spór o historyczną szkołę krakowską, 291 
90 Там само, 296–97. 
91 Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i 
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93 Там само, 302 
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95 Там само, 325. 
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«впровадити різні терміни для різних понять, аби термін «школа» перестав бути 

багатозначним»96. Зі свого боку, Єжи Матерницький (1935 р.н.), професор 

Варшавського університету і дослідник історіографії ХІХ ст., наголосив, що 

краківська школа, не здійснила суттєвого перевороту: вона уповні відповідала 

потребам свого часу, тож головним завданням є окреслення її позицій у 

польській історіографії та в історії польської політичної думки97. За 

Матерницьким, не треба розуміти поняття «краківська школа» дослівно, радше 

йдеться про історичне середовище, представники якого мали доволі різні 

погляди та цілі98. Варто додати, що Матерницький (так само, як Серейський і 

Верешицький) називає школу «так званою», засвідчуючи цим умовність поняття. 

В підсумку дискусії, прозвучала пропозиція Маріана Серейського відмовитись 

від пошуку моноліту в тілі краківської школи, бо жодна група його не має, а 

вперті спроби щось подібне віднайти знецінять будь-яку класифікацію99.  

Дискусія передовсім засвідчила потребу польських істориків кін. 1960-х рр. 

у пошуку нових принципів осмислення та організації знань про минуле. Позиція 

Маріана Серейського, який уперше спробував ввести польське історіописання до 

загальноєвропейського контексту, набула популярності, а дослідники 

усвідомили, що важливіше коректно поставити питання, ніж знайти на них 

однозначну відповідь. Таким чином у дискусії, вслід за авторитетною позицією 

Серейського, чільною характеристикою краківських істориків останньої чверті 

ХІХ ст. стає «позитивізм», що змінює дискурс досліджень із політичного на 

науковий. 

Роботи Анджея Фелікса Ґрабського та Єжи Матерницького (1970-ті –

1980-ті рр.) Праці Маріана Серейського спровокували підвищений інтерес до 

історії історіографії, що увінчалося появою праць Анджея Ґрабського та Єжи 

Матерницького, які запропонували ту парадигму, що функціонує досі. Анджей 

Фелікс Ґрабський (1934–2000) був учнем Маріана Серейського, в 1962 р. він 
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97 Там само, 315–16. 
98 Там само, 317. 
99 Там само, 326. 
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отримав докторський ступінь у Лодзькому університеті. Його наукові 

зацікавлення охоплювали історіографію та історію суспільно-політичної думки 

від Х до поч. ХХ ст.100, і він першим відповів на підняте в дискусії питання про 

термін «краківської історичної школи»101. У 1972 р. Ґрабський видав 

узагальнюючу працю «Орієнтації польської історичної думки» від 

Просвітництва до міжвоєнного періоду102, в якій «шкільна» дискусія зайняла 

важливу позицію. Головним питанням, яке автор поставив у праці про 

краківську школу, була спроба зрозуміти створений нею образ польського 

минулого. Цьому питанню опосередковано було присвячено чотири розділі. У 

першому з них автор проаналізував загальну модель польського історіописання 

доби позитивізму, далі Ґрабський охарактеризував варшавські пошуки «нової 

історії» та пов’язані з цим суперечності, а після цього перейшов до аналізу 

проблем методологічного характеру, пов’язаних із «так званою краківською 

школою»103. 

За такої схеми викладу краківська школа постає як щось менш впливове 

порівняно з варшавськими новаціями в еволюції польського історіописання – 

феномен, в якому «[...]найважливішим елементом, вирішальним в питанні 

існування т.зв. краківської школи, будемо вважати виключно появу серед грона 

дослідників стосовно подібного загального погляду на історію народу, а саме 

т.зв. песимістичної концепції»104. Як бачимо, єдиним спільним знаменником, що 

поєднував краківських істориків, він називає песимістичний погляд на минуле 

Польщі, а відтак, на спеціальну увагу заслуговують лише два аспекти їхніх 

позицій – сприйняття історії як науки та підхід до опису історичного процесу 

загалом105.  

                                                 
100 Rafał Stobiecki, «Andrzej Feliks Grabski (1934–2000)», Rocznik Łódzki 47 (2000): 273–75. 
101 Andrzej Feliks Grabski, «Z zagadnień metodologicznych tzw. krakowskiej szkoły historycznej», 

Studia Metodologiczne 6 (1973): 49–86. 
102 Andrzej Feliks Grabski, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania (Warszawa: 

PWN, 1972). 
103 Там само, 215–340.  
104 Там само, 300–1. 
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Зосереджуючись на цих питаннях, Ґрабський виділяє чотирьох 

представників школи, які належали до різних поколінь: старшого – Калінка та 

Шуйський, і молодшого – Бобжинський і Смолька. Для перших «песимізм» став 

наслідком життєвого досвіду, а для других, навпаки – поштовхом до активної 

діяльності. Тож не дивно, що їх розділяла ідеологія та методологія, натомість 

єднали однакова політична позиція і схожі погляди на минуле106. Аналіз 

історіософських поглядів кожного з чотирьох істориків дозволяє Ґрабському 

переконливо пояснити гострі суперечності між ними, коли Калінка закидав 

Бобжинському «моральний індиферентизм»107, Шуйський – «позитивістську 

теорію прогресу»108, а Смолька – «крайнощі номотетичного соціологізму» 

[визначення Ґрабського. – Л.К.]109. Отож у підсумку, за висновком Ґрабського, 

краківська школа не була однозначно позитивістською: її старше покоління 

займало антипозитивістську позицію, a молодше представляли «максималіст» 

Бобжинський та «мінімаліст» Смолька110. 

Десятьма роками пізніше, у 1983 р., Ґрабський видає збірку студій та есеїв 

«Перспективи минулого»111. Краківській проблемі тут присвячено два розділи: в 

одному з них автор аналізує дискусію навколо книги Бобжинського (ми 

повернемося до нього у третьому підрозділі), а в іншому, з провокативною 

назвою «„Палії” проти „ліги вогнеборців”: про історію боротьби із краківською 

історичною школою»112 – повертається до проблеми протистояння краків’ян та 

варшав’ян. За його дотепною метафорою, краківські історики були подібними до 

«пожежників», які охороняють місто від «паліїв», натхненних романтичними 

                                                 
106 Grabski, Orientacje polskiej myśli historycznej, 302–3. 
107 Там само, 309. 
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повстанськими ідеалами113. Отож головною ознакою краківської школи є те, що 

вона заперечувала романтичне тлумачення минулого як застаріле і 

протиставляла йому нові підходи, базовані на науковій історичній методології. 

Краківський і варшавський історіографічні напрями вступили в дискусію 

наприкінці 1880-х – на поч. 1890-х рр.114, проте варшав’яни були не єдиними 

опонентами краків’ян. Найпоширенішим закидом «краківській школі» він 

називає «самогубну теорію», тобто песимізм та історичний фаталізм115, а також 

надмірне захоплення «німецькою наукою», у випадку Бобжинського – 

позитивізмом116. У підсумках Ґрабський підкреслює, що суперечка точилася не 

так про історію, як про політику, апологетами якої були краків’яни117, що 

підтверджує гіпотезу нашого дослідження про перевагу політичного дискурсу в 

історіографічній оцінці краківської школи. Ґрабський стояв на чолі істориків 

історіографії, які прагнули емансипації від нав’язаних політичним дискурсом 

понять «шкіл», і в своїх працях доводив незручність цього поняття для 

інтелектуальної історії чи історії науки з огляду на його обмеженість та 

однозначність. Навіть в короткому дидактичному «Нарисі історії історіографії 

Польщі», функція якого диктує потребу скорочень та узагальнень, Ґрабський 

використовує означення «так звана краківська історична школа», щоб мур 

навколо істориків не був таким непроглядним118.  

Аналізуючи нові віяння в польській історіографічній думці 1970-х – 1980-х 

рр., не можна обійти увагою праць професора Варшавського і Жешувського 

університетів Єжи Матерницького, який уперше зосередив увагу на дидактичній 

функції історії в розумінні різних поколінь. Зокрема, у своїй другій монографії, 

що побачила світ 1974 p. під назвою «Дидактика історії в Польщі 1772–1918», 
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Матерницький поділяє увесь досліджуваний ним період всього на два відлами: 

доба Просвітництва та Романтизму і доба позитивізму та неоромантизму119. Тут 

побіжно згадано й «шкільне» протистояння – з притаманним історіографії поч. 

1950-х рр. наголосом на різниці політичних умов, в яких працювали краківські та 

варшавські історики120. Оминаючи інші праці Матерницького, зупинимося на 

його книжці 2005 р., бо саме в ній найвиразніше окреслено погляд автора на 

поняття історичної школи. 

Праця «Історія та історики. Історіографічні студії та нариси» – це збірка 

досліджень та есеїв, написаних упродовж кількох десятків років121. Викладаючи 

своє бачення того, як належить досліджувати історіографію, Матерницький 

закликає розглядати її у кількох площинах та з особливою увагою до 

«історичних переломів», які змінювали парадигми історіописання122. Так, на його 

думку, перелом після поразки повстання 1863 р. зумовив появу «так званої 

краківської історичної школи», характерними ознаками якої стали: тісний 

зв’язок із консервативною думкою, тверезий погляд на польське минуле, 

критика «духу змови» – liberum conspiro, лояльність до влади і програма 

органічної праці; на противагу цьому, варшавська школа переймалася плеканням 

національної свідомості співвітчизників123, що й зумовило різниці підходів у 

описах минулого. Аналізуючи попередні дискусії, Матерницький відзначає 

певну «інфляцію поняття школа»: за його спостереженням, спочатку 

досліджували тільки дві, а потім їх ставало дедалі більше, аж доки рахунок не 

дійшов до майже сорока124. Це примушує, як пише він, чіткіше визначити саме 

поняття історичної школи: за його пропозицією, школи належить поділити на 

«дидактичні» – з одним учителем на чолі та «історіософські», що об’єднують 

                                                 
119Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1772–1918 (Warszawa: Wydawnictwa szkolne i 

pedagogiczne, 1974). 
120 Там само, 89.  
121 Jerzy Maternicki, Historia i historycy. Studia i szkice historiograficzne (Rzeszów: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005). 
122 Там само, 26. 
123 Там само, 36–37. 
124 Там само, 128. 
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науковців різних філософських і методологічних поглядів, але зі спільною 

політичною ідеологією. Саме цим критеріям ідеально відповідає краківська 

історична школа як неоднорідне об’єднання фахівців125. Причиною ж 

протистояння між нею та сформованою пізніше варшавською школою 

Матерницький називає те, що краків’яни вважали головним об’єктом польського 

минулого історію держави, а варшав’яни – історію народу126, тоді як 

принципових методологічних розходжень між тими й іншими не було. 

Як бачимо, Матерницький по-своєму підсумував відмінності між обома 

школами, запропонувавши, по суті, дотримуватися старих дефініцій, тобто 

визнавати головними ознаками краківської школи політичну заангажованість, 

виражену в критичній наставленості до повстань, яку краківські історики 

замінили гаслом органічної праці на благо батьківщини. Таким чином, Ґрабський 

та Матерницький, йдучи слідом Серейського і відповідаючи на сформулюваний 

дискусією 1969 р. запит, не тільки чітко опрацювали характеристики істориків 

краківської історичної школи, а й прослідкували історіографічну традицію 

формування цих характеристик. Ґрабський і Матерницький сфокусувалися на 

методологічному аналізі текстів істориків краківської історичної школи, 

передовсім розкрили їхню наукову складову. Політичність текстів краків’ян не 

була проігнорована, але – у відповідності із предметом історії історичної науки – 

нарешті відійшла на другий план. Тож основними ідеями, опрацьованими в 

періоді 1970-х – 1980-х рр. є: позитивізм, «песимізм», органічна праця і 

«цивілізація». 

Історіографічна спадщина в українських і польських дослідженнях як 

джерело для дискурсу ідентичності та пошуку «іншого» (від сер. 1980-х до кін. 

2000-х рр.) У часи підйому політичної свідомості та прагнення свободи в країнах 

Центрально-Східної Європи, актуалізувалося питання самоідентифікації історії 

власного народу за рахунок відокремлення від «іншого». У 1980-х рр. тексти 

істориків ХІХ ст. стали привертати увагу передовсім як матеріал для 
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ментального картографування і розміщення свого народу в «неполітичному» 

минулому. Прикладом була видана у 1984 р. книга Анджея Вежбицького, 

професора Варшавського університету, «Схід – Захід в концепціях історії 

Польщі. З історії польської історичної думки в часах поділів127. Метою автора 

було проаналізувати, як бачили місце Польщі на цивілізаційному перехресті 

історики ХІХ ст. Два розділи присвячено аналізу текстів краківської школи, бо 

та доволі монолітно протистояла лелевелівській течії в «цивілізаційному» 

питанні128. Загальна характеристика тут традиційна, зіперта на топосі песимізму в 

представлені минулого; в центрі оповіді стоїть Калінка та, почасти, Смолька – їм 

приділено найбільше уваги. Йдучи за спостереженнями Серейського та 

Ґрабського, Вежбицький констатує подібність краків’ян із варшавською школою 

у критичній методології, а намагаючись знайти відповідь, чи справді вони були 

антагоністами попередників, доходить висновку, що «лелевелівське можливе 

збочення» краківська школа замінила на повноцінну «орієнталістичну 

аномалію»129. Важливо також зазначити, що паралельно у 1980-х рр. формується 

авторитетна історично-політологічна школа на чолі з Марціном Крулем130, яка 

перебирає естефету політичного дискурсу, натомість лишаючи історикам 

питання культурного та науково-методологічного спрямування. Також в цей час 

розвивається біографістика, зокрема з’являються вичерпні біографіяї 

Бобжинського авторства Вальдемара Лазуґи131 та Шуйського – Генрика 

Міхалака132. 

 У 1990-х рр., після розпаду комуністичної системи у Східній Європі та 

повернення до національних наративів, дослідницький інтерес відповів на 

                                                 
127 Andrzej Wierzbicki, Wschód – Zachód w koncepciach dziejów Polski. Z dziejów polskiej myśli 

historycznej w dobie porozbiorowej (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984). 
128 Там само, 217–58. 
129 Там само, 258. 
130 Marcin Król, Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku 

(Warszawa: PAX, 1985). 
131 Waldemar Łazuga, Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna (Warszawa: 

PWN, 1982). 
132 Henryk S. Michałak, Józef Szujski (1835–1883). Świątopogłąd i działanie (Łódź: Wydawnictwo 

Łódźkie, 1987). 
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соціально-політичний запит і запропонував окреслити «іншого» та стосунки з 

ним, часто задля того, аби знайти рішення дражливих питань спільної історії. 

Для Анджея Стемпника, автора розвідки про ставлення польської історіографії 

до України та українців133, проблему поділу шкіл передано в опозиційних парах 

«оптимізм-песимізм» та «держава-народ», які часто є взаємозамінними134. Саме 

тому краківська школа у розвідці Стемпника постає як репрезентант 

державницького, песимістичного та консервативного підходів135. 

Катажина Блаховська, професор Варшавського університету, розвиває 

аналогічну тему сусідства у виданій 2008 р. книжці «Багато історій однієї 

держави. Образ історії Великого Князівства Литовського до 1569 р. у сприйнятті 

польських, російських, українських, литовських і білоруських істориків ХІХ 

ст.»136. Попри невеликий обсяг праці, авторка виділяє краківським історикам 

цілих три підрозділи, де описує позиції Шуйського, Бобжинського та Смольки. 

Шуйського в ній названо «корифеєм так званої краківської історичної школи», а 

Бобжинського та Смольку – «представниками молодшого покоління так званої 

краківської школи»137. Характеризуючи синтез Бобжинського, Блаховська 

спирається на Серейського, однак додає, що історик, на відміну від своїх 

попередників, «належав до покоління не «спокушеного» романтизмом»138. Саме 

ж представлення спостережень за постатями, а не за школами, свідчить про 

неважливість для авторки «шкільних» рамок як застарілого історіографічного 

поняття. 

Оскільки в нашій роботі ми фокусуємося на національному історіописанні, 

оминаючи праці польських істориків на еміграції з огляду на відмінність їхнього 

інтелектуального поля та контексту, то аналіз досліджень українських істориків 

                                                 
133 Andrzej Stępnik, Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów 

ojczystych okresu porozbiorowego 1795–1918 (Lublin: UMCS, 1998). 
134 Там само, 16. 
135 Там само, 143–44. 
136 Katarzyna Błachowska, Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa 

Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i 

białoruskich w XIX wieku (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2009). 
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також розпочнемо від часу здобуття Україною незалежності в 1991 р. Подібний 

фокус зумовлений тим, що проблема краківської історичної школи виринає в 

україномовній історіографії вже в 1990-х рр. у середовищі Львівського 

національного університету завдяки Леоніду Зашкільняку. Єдиною 

україномовною працею про Міхала Бобжинського в радянські часи, є розвідка 

Михайла Демковича-Добрянського, видана на еміграції в Римі у 1987 р., але вона 

фокусувалася виключно на політичній діяльності героя, тому не становить 

предмету нашого зацікавлення ані за хронологічною, ані за тематичною 

ознакою139. В українській історіографії проблему краківської історичної школи та 

її представників вперше порушив Леонід Зашкільняк у контексті загального 

зацікавлення історіографією Польщі. Одна з перших друкованих праць 

Зашкільняка, видана у Львові в 1986 р., була присвячена польській історичній 

науці140; згодом він розширює свою наукову компетенцію на питання історії 

історіографії Центрально-Східної Європи. В незалежній Україні саме Леонід 

Зашкільняк відкрив питання україно-польських відносин та став на чолі 

численних ініціатив (видань, проектів, конференцій), які поглибили наукову 

співпрацю між двома країнами та забезпечили високий рівень зацікавлення 

польською історичною проблематикою серед кількох поколінь українських 

істориків та студентів історичних спеціальностей. Осередок істориків, 

сформований навколо Леоніда Зашкільняка, працював паралельно із осередком 

Жешувського університету під керівництвом Єжи Матерницького. У 2008 році 

вийшла збірна праця, яка узагальнила та показала результати досліджень 

істориків, що працювали над проблемою пошуку ідентичності та дискурсу 

«іншого» в контексті спільного україно-польського минулого та історіографії141. 

                                                 
139 Михайло Демкович-Добрянський, Потоцький і Бобжинський. Цісарські намісники 

Галичини 1903–1913, вип. 59, Видання Українського Католицького університету Св. Климента 
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Серед учнів Зашкільняка проблематикою польської історіографії 

зацікавилася Оксана Руда, яка в 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Дослідження історії України в польській історіографії кінця XIX – 

початку XX століття»142. Краківська історична школа не є основною проблемою 

для дослідниці і розглядається нею (так само, як і оглянутими в цьому підрозділі 

польськими істориками) лише в контексті обраної нею теми українця як 

«іншого» в польській історіографії. У 2010 р. вийшла її книга «Українське 

козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ 

століття»143. У книзі наведено загальну інформацію про істориків відповідного 

періоду, а розділи поділені за тематикою козацької історії, а не за типом 

історіографічної презентації. Хронологічна цезура книги – від 90-х рр. ХІХ ст. – 

не охоплює періоду зацікавлення нашої дисертації; Міхала Бобжинського 

авторка характеризує як чільного представника краківської історичної школи, 

адже, враховуючи предмет дослідження, така класифікація є помічною. Однак 

дослідниця не наполягає на використанні виключно цього терміну, і вільно 

замінює його синонімічними поняттями, що суголосно підходу, 

запропонованому Єжи Матерницьким та Анджеєм Ґрабським. Оксана Руда 

називає Бобжинського та Шуйського «позитивістами» (хоча й з романтичними 

репліками щодо русинів/українців, про що ми окремо розповімо в наступному 

розділі) і зауважує їхню потребу в прагматичному вжитку історії144. Услід за 

Анджеєм Стемпником та Єжи Матерницьким підтверджує ідею «цивілізаційної 

молодості» Польщі у Шуйського145 та сильну владу і політичний прагматизм 

Бобжинського146.  

                                                 
142 Оксана Руда. «Дослідження історії України в польській історіографії кін. XIX – поч. XX 

ст.» (Дис. канд. іст. наук, Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005). 
143 Оксана Руда, Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої 

третини ХХ століття (Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 

2010). 
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Більш конкретно Оксана Руда розглядає краківське історичне середовище у 

статті 2004 р. про Люблінську унію 1569 р.147 Цікавим нюансом є те, що 

дослідниця прив’язується виключно до географічної характеристики – 

«краківські історики», і не зважає на «шкільне» об’єднання: Юзеф Шуйський є 

представником «старшого» покоління, а Міхал Бобжинський, Вацлав Собеський, 

Станіслав Кутшеба і Оскар Галецький – «молодшого»148. Вона послідовно 

дотримується ідеї цивілізаційної теорії Шуйського та прихильності 

Бобжинського до сильної влади, помічаючи, що для останнього були характерні 

«теорія боротьби за існування» та «теорія відсутності характерів»149. Юзефа 

Шуйського та Міхала Бобжинського вона називає «консерваторами» та описує 

їхні погляди разом, хоча й оминає визначення краківська історична школа. 

Зусилля, докладені львів’янами в популяризації польської тематики, 

знайшли прихильників в університетах та наукових центрах усієї України. Тема 

краківської історичної школи серед українських істориків найповніше розкрита 

Євгеном Сінкевичем, нині професором Черкаського національного університету. 

В 2011 р. Євген Сінкевич захистив докторську дисертацію на тему: «Місце 

краківської історичної школи в польській історіографії другої половини ХІХ – 

початку ХХІ століття», яка розширила попередньо видану монографію150. 

Монографія була способом українського вченого відповісти на запит щодо 

підбиття підсумків і створення власного внеску до історії польської історіографії 

в проблематиці краківської історичної школи. Він зауважує дискусійність цього 

питання в польській та українській науці151, а також факт актуальності 

політичного дискурсу, що існував в часи краківської історичної школи, для 

сучасних історіографічних оцінок152. Ці акценти суголосні гіпотезі нашого 

                                                 
147 Оксана Руда, «Висвітлення проблематики Люблінської унії 1569 р. у працях краківських 

істориків зламу ХІХ–ХХ ст.», Дрогобицький краєзнавчий збірник 8, (2004): 146–55. 
148 Там само, 147. 
149 Там само, 148. 
150 Євген Сінкевич, Краківська історична школа в польській історіографії (Миколаїв: 

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2010). 
151 Там само, 6. 
152 Там само, 7. 



41 

 

дослідження, тому книгу Сінкевича можна вважати першим зафіксованим 

свідченням потреби історіографічного розгляду вищезазначених проблем. 

Використання поняття «краківська історична школа» (як видно з назви 

попередньої праці) суголосно науковим поглядам Євгена Сінкевича; крім 

означеної монографії, до доробку автора належить значна кількість статей із 

проблематики визначення та характеристики «школи» у польській історіографії, 

що дозволяє назвати його чільним знавцем цього питання в українській 

історичній науці. Сінкевич також згадує про дискусію над поняттям «школа» на 

сторінках краківської «Історики» у 1983 р., яку ми не брали до уваги в цьому 

дослідженні з огляду на вузьку спеціалізацію предмету та опосередкованість 

Бобжинського та краків’ян у ній153. Сінкевич визнає песимістичність школи та 

високий рівень її політизованості, а отже, розміщує власний аналіз 

історіографічного доробку Бобжинського, Калінки, Шуйського та Смольки в 

суспільно-політичному контексті епохи. В трактуванні поглядів Міхала 

Бобжинського, Євген Сінкевич солідарний з біографом краківського історика, 

Вальдемаром Лазуґою та оцінками Ґрабського і Матерницького, і не виказує 

принципово відмінних нюансів його постаті154. Праця Сінкевича логічно 

завершає період політичної самоідентифікації інтелектуалів, який розпочався у 

1980-х рр. і проявив себе в описі «іншого» та підведенні історіографічних 

підсумків. Концепціями, що характеризують краківську історичну школу, 

залишаються: песимізм, політичний прагматизм і консерватизм, також 

акцентується проблематика цивілізаційного місця Польщі на мапі Європи. 

Потреба нових інтерпретацій у контексті інтелектуальної історії 

(2010-ті рр.) Виклики постмодернізму з його деталізацією і запереченням 

можливості зібрати історію заново, надати їй тривкої форми та віднайти – після 

лінгвістичного повороту – новий спосіб порозумітися, відкрили історію 

історіографії як поле для реконструкції інтелектуальної історії. Спеціальність, 

що раніше була доволі малознаною і залишалась на межі з філософією, в останнє 

                                                 
153 Сінкевич, Краківська історична школа, 16. 
154 Там само, 157–94. 
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десятиліття набирає нових обертів та прихильників серед істориків, у тому числі, 

проблематики, описаної в цьому дослідженні. Важливим нюансом є також факт 

відсутності узагальнюючого опрацювання з історії польської історіографії, над 

якою задумувались і працювали Серейський та Матерницький, і яку не встиг 

завершити Ґрабський. Так історіографія не тільки стала полем для роздумів над 

минулим, а також джерелом для розуміння інтелектуального процесу, 

привабливість якого криється в його нелінійності та нескінченності 

інтерпретацій. 

Саме в цьому контексті ми розглянемо чергову дискусію, що постала 

навколо теми краківської історичної школи. Хоча хронологічно вона почалася 

ще у 1995 р., але саме в останнє десятиліття автор, який наполіг на 

переосмисленні підходу в інтерпретації поглядів краків’ян – Генрик 

Слочинський – видав об’ємну монографію про Йоахима Лелевеля155, а також 

низку статей, у т.ч. про дискусію між Шуйським і Бобжинським. Він також є 

спеціалістом у питанні історичної інтерпретації творів Яна Матейка156, що 

демонструє нетиповий підхід вченого, який вивчає проблему історичності 

мислення своїх персонажів, а не просто пропонує чергову інтерпретацію 

можливих соціально-політичних контекстів. Той настрій, який переважав у 

характеристиках польської історіографії ХХ ст. про краківську історичну школу, 

Слочинський назвав «чорною краківською легендою» і заявив про опозицію 

стосовно поглядів, що горували в історіографії часів Польської Народної 

Республіки, у т.ч. Ґрабського, Шреньовської та ін., тиск від авторитету яких 

заважає дослідникам побачити нові способи інтерпретації доробку краківської 

історичної школи157. Йому опонував Анджей Вежбицький158 і, як стало відомо з 

                                                 
155 Henryk Słoczyński, Światło w dziejarskiej ciemnicy. Koncepcja dziejów i interpretacja przeszłości 

Polski Joachima Lelewela (Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», 2010). 
156 Henryk Słoczyński, «Kazanie Skargi Jana Matejki w kontekście ówczesnej wiedzy o epoce i 

poglądów na dzieje Polski», Folia Historica Cracoviensia 24, вип. 1 (2018): 59–116. 
157 Henryk Słoczyński, «Z dziejów czarnej legendy krakowskiej historiografii konserwatywnej. Józef 

Szujski w opiniach współczesnych i potomnych», Kwartalnik Historyczny 102, вип. 3–4 (1995): 

209–44. 
158 Andrzej Wierzbicki, «Wokół „czarnej legendy” historiografii krakowskich konserwatystów», 

Kwartalnik Historyczny 104, вип. 2 (1997): 63–87. Відповідь Слочинського, див.: Henryk 
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особистої розмови дисертантки з професорами Яґеллонського університету 

Кшиштофом Заморським та Анджеєм Новаком, краківська спільнота лишилася 

на боці Вежбицького. Редактори «Історичного Квартальника», де друкувалася 

дискусія, також лишили останнє слово за Вежбицьким159. Подібна ситуація 

повторилася й стосовно книги Слочинського про Лелевеля, коли автору 

опонував Мацей Яновський і його відповідь також була останньою160. На нашу 

думку, ці полеміки – так само, як і дискусія щодо «Історії Польщі в нарисі» 

Бобжинського – є свідченням появи нових інтелектуальних течій в 

історіописанні, й самі по собі є фактом руху та розвитку, навіть не зважаючи на 

те, чия позиція в дискусії видається сильнішою. Саме тому, до знахідок 

Слочинського ми ще повернемося у наступних розділах, а також у 

методологічному підрозділі. 

Олена Аркуша, львівська дослідниця, спеціалістка з новітньої історії 

України та політичних процесів у Галичині перетину століть, також раніше 

писала про Міхала Бобжинського161, але в 2014 р. у співавторстві з Мар’яном 

Мудрим, вони підготували статтю для «Вісника Львівського Університету», де 

поєднали інтелектуальний та політичний контексти історіописання в Галичині 

часів Австро-Угорського панування162. Ця стаття є спробою зрозуміти, як 

історичний наратив та соціально-політичний простір взаємодіяли і впливали 

одне на одного, і саме історики були тими вузлами, які фокусували та активно 

                                                                                                                                                                    

Słoczyński, «Konserwatywna historiografia a prawdziwe źródła stalinizmu, czyli argumenty i 

medale», Kwartalnik Historyczny 106, вип. 2 (1999): 33–56. 
159 Andrzej Wierzbicki, «O metodach polemik naukowych Henryka Słoczyńskiego», Kwartalnik 

Historyczny 107, вип. 3 (2000): 113–18. 
160 Дискусія розпочалася з рецензії Яновського, див.: Maciej Janowski, «Król nie jest nagi. Wokół 

kryteriów ocen klasyków historiografii», Kwartalnik Historyczny 121, вип. 4 (2014): 897–920. 

Відповідь Слочинського, див.: Henryk Słoczyński, «Historyk, fakt, pokora», Kwartalnik 

Historyczny 123, вип. 3 (2016): 523–51. Кінцева репліка Яновського, див.: Maciej Janowski, 

«Jeszcze raz o Lelewelu i kryteriach oceny klasyków historiografii», Kwartalnik Historyczny 124, 

вип. 3 (2017): 563–67. 
161 Олена Аркуша, «Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині», Вісник Львівського 

університету. Серія історична 35–36 (2000): 168–206. 
162 Олена Аркуша і Мар’ян Мудрий, «Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних 

контекстах підавстрійської Галичини», Вісник Львівського університету. Серія історична 50 

(2014): 19–41. 
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інтерпретували цю різноманітну інформацію на користь свого народу. Олена 

Аркуша та Мар’ян Мудрий користуються терміном «краківська історична 

школа» і характеризують її як «песимістичну», щоправда в лапках163, 

консервативну та прихильну до ідеї «органічної праці»164. 

Окрім Львова, важливим центром досліджень історії Польщі та історії 

історіографії в Україні, є Харків. Олена Богдашина, професор кафедри історії 

України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди, у своїх дослідженнях фокусує увагу на позитивізмі. Професор 

окреслила хронологічні (від ІІ пол. ХІХ ст. до першої чверті ХХ ст.) та 

географічні рамки – територія сучасної України, т.ч. запропонувавши поглянути 

на історію науки в регіоні, а не у контексті національних історіографій165. Це 

дозволило перенести акцент саме на ідейне наповнення історичних праць, не 

зважаючи на мови написання, і додало необхідного порівняльного аспекту для 

історії історичної науки, якого немає у працях, що присвячені окремим 

польським, українським чи російським історикам або школам. Олена Богдашина 

не відмовляється від «шкільного» поділу (очевидно, необхідного для стрункості 

викладу обширного матеріалу, що не обмежений національним принципом), але 

конструює наратив довкола методологічних ознак позитивізму, що підтверджує 

нестандартність її дослідницького фокусу. В поглядах на Міхала Бобжинського 

та краківську історичну школу Богдашина йде за Зашкільняком та Сінкевичем166. 

Завершуючи огляд історіографії, варто зазначити, що в останньому 

десятилітті була видана також низка ювілейних праць, присвячених 

краківському історичному середовищу167. Термін «школи» не приносить для 

                                                 
163 Аркуша і Мудрий, «Історичні дослідження підавстрійської Галичини», 29. 
164 Там само, 29, 33. 
165 Олена Богдашина, Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ 
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167 Wanda Lohman, ред., Józef Szujski 1835-1883. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 25 

listopada 2013 roku (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015).; Paweł Plichta і Piotr Biliński, 
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цього формату жодних незручностей, навпаки, дозволяє чітко окреслити 

категорію, якої стосуються праці різних дослідників, об’єднаних до ювілейних 

збірок. Однак не тільки в назвах окремих статей, а й у назвах книг бачимо 

свідчення запиту на нові інтерпретації та належність до історії ідей. Двомовна 

збірка польських та українських істориків 2019 р., видана під редакцією Лідії 

Лазурко, Віталія Тельвака та Павла Сєрженґі, вже є синтезом результатів 

«ідентифікаційного» підходу попереднього періоду та переходу до нової 

парадигми інтелектуальної історії з її термінологічною свободою та увагою до 

персони в історії168. Подібна зміна акцентів помітна й у періодиці, зокрема 

статтях польських часописів «Кліо Польська. Студії та матеріали з історії 

польської історіографії» (оригінал. назва: «Klio Polska. Studia i materiały z dziejów 

historiografii Polskiej») та «Історика. Методологічні студії» (оригінал. назва: 

«Historyka. Studia Metodologiczne»), які публікують дослідження Анни 

Вардзинської169, Рафала Сваконя170 і Йоланти Колбушевської171. 

Підводячи підсумки історіографічного погляду на краківську історичну 

школу останнього десятиліття, можна вважати визначальною для науковців 

проблему позитивізму, в контексті якого аналізується песимізм та політична 

заангажованість істориків Кракова кін. ХІХ ст. 

1.2. Джерельна база 

                                                                                                                                                                    

2017).; Krzysztof Karol Daszyk і Tomasz Kargol, ред., Katedra Historii Polskiej na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Odniesienia, interpretacje, pamięć (Kraków: Historia Iagellonica, 2019). 
168 Лідія Лазурко, Віталій Тельвак, і Павло Сєрженґа, ред., Спільна спадщина. Річ Посполита 

обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст. (Херсон: Гельветика, 

2019). 
169 Anna Wardzińska, «Dwa spójrzenia na historię Polski. Polemika demokratów lwowskich Henryka 

Schmitta i Ludwika Wolskiego z przedstawicielem krakowskiej „nowej szkoły historycznej” Józefem 

Szujskim w latach 70. XIX wieku», Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii Polskiej 9 

(2017): 7–31. 
170 Rafał Swakoń, «Ideał nauki Józefa Kazimierza Plebańskiego (1831–1897)», Historyka. Studia 

Metodologiczne 49 (2019): 239–62. 
171 Jolanta Kolbuszewska, «Niemieckie inspiracje w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku 

(na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego)», Klio Polska. Studia i materiały z 

dziejów historiografii Polskiej 8 (2016): 9–24. 
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Основною джерельною базою дослідження з історії історіографії є 

опубліковані історіографічні джерела, які відбивають перебіг дискусії 1879 р. 

між професійними істориками навколо праць Міхала Бобжинського. Всі 

опубліковані джерела знаходяться у вільному доступі в електронному форматі 

мережі Інтернет. Враховуючи предмет та завдання нашого дослідження, ми 

оминули солідний обсяг збережених архівних джерел, що стосуються життя та 

діяльності Міхала Бобжинського та які стали основою низки досліджень як 

польської172, так і української історіографії173. Джерела написані польською 

мовою; усі подані в дисертації цитати є авторським перекладом з оригіналу. 

Нашою метою було представити точний дослівний переклад зі збереженням 

стилістики авторів цитованих праць, тому можливі деякі невідповідності 

сучасному українському правипопису. 

Першим джерелом історіографічної праці є «Історія Польщі в нарисі» 

(оригін. назва: «Dzieje Polski w zarysie») Міхала Бобжинського. Ми користуємося 

першим виданням 1879 р., оскільки саме воно спровокувало дискусію, в якій нас 

цікавлять погляди представників краківської історичної школи, а також Ксаверія 

Ліске. Видання однотомове, загальний обсяг джерела – 495 ст., з яких авторська 

передмова із роз’ясненням методології – 39 ст., перша частина, із описом подій 

від Х до сер. ХІІІ ст. – 85 ст., друга частина (від сер. ХІІІ до кін. ХV ст.) – 101 ст., 

третя (з кін. XV до XVIII ст.) – 213 ст., заключні уваги, додатки та зміст – 52 ст. 

Поділ книги на три частини-епохи зумовлено авторською схемою історичної 

періодизації, яка спричинила полеміку, адже суттєво розходилася із 

загальноприйнятою хронологією Лелевеля. Головною підставою історичної 

періодизації Бобжинський вважав «однакові умови праці, врядування та 

розвитку народу», як це було у західноєвропейських істориків, натомість зміна 

                                                 
172 Перелік архівних джерел, що стосуються життя та діяльності Міхала Бобжинського подає 

біограф Вальдемар Лазуґа: Waldemar Łazuga, Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński, portret 

konserwatysty (Toruń: Wydawn. Adam Marszałek, 2005), 231–237. 
173 Євген Сінкевич, «Відображення діяльності чільних представників „краківської історичної 

школи” в польській історіографії та джерелах», Південний архів. Історичні науки 16 (2004): 

194–97. 
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пануючих династій, словами автора, «не повинна характеризувати епохи»174. 

Третя частина нарису становить майже половину всього тексту. Причиною 

такого обсягу було прагнення Бобжинського «якнайвиразніше піднести ХV та 

ХVІ ст., хвилини найвищого розквіту польського минулого»175.  

Методологічні погляди Міхал Бобжинський детально окреслив у 

публікації «В ім’я історичної правди. Мова про завдання і становище історії, з 

приводу журналістських голосів висловив Міхал Бобжинський» (оригін. повна 

назва з підзаголовком: «W imię prawdy dziejowej: rzecz o zadaniu historyi i 

dzisiejszem jej stanowisku. Z powodu głosów dziennikarskich o swojej ksia̧żce: „Dzieje 

Polski w zarysie” skrześlił Michał Bobrzyński»)176. Брошура не друкувалася у 

періодиці, а відразу вийшла окремим виданням у Варшаві та Кракові. Поміток 

про дату отримання цензурного дозволу немає; дата написання автором також не 

наведена. Якщо аналізувати лише назву, то ця книга мала б бути написана вже 

після основних рецензій, особливо враховуючи швидкість їхнього написання – в 

квітні, майже одночасно виходять рецензії Валеріана Калінки, Юзефа 

Шуйського та Ксаверія Ліске. Рецензія Станіслава Смольки вийшла друком у 

серпневому номері часопису «Афіни. Науково-літературне видання» 1879 р., і 

там він зазначає, що водночас з поданням тексту до друку вийшов двотижневик 

«Нива» (оригін. назва: «Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny») з 

рецензією Шуйського177. Обидві ці праці фіксують, що автори знають і 

відповідають не тільки на нарис, а й на текст «В ім’я історичної правди». У 

статтях Барбари Кшеменської-Суровецької та Анджея Ґрабського згадки про 

дату виходу брошури немає. Ми припускаємо, що обидва тексти – монографія та 

історіософська брошура – автор писав одночасно, а надрукував із невеликою 

різницею в часі; критичні голоси журналістів, яким Бобжинський нібито 

                                                 
174 Michał Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1879), 7–8. 
175 Там само, IV. 
176 Michał Bobrzyński, W imię prawdy dziejowej. Rzecz o zadaniu historii i dzisiejszym jej 

stanowisku. Z powodu głosów dziennikarskich o swojej książce „Dzieje Polski w zarysie" skreślił 

Michał Bobrzyński (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1879). 
177 Stanisław Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», Ateneum. Pismo naukowe i 

literackie 3 (15), вип. 8–9 (1879): 201. 
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«відповідає» і про які згадує Шуйський у своїй рецензії, Кшеменська-

Суровецька датує пізнішими появами (від червня 1879 р.). Щоб з’ясувати, чи 

відповідав Міхал Бобжинський реальним критикам, а чи просто створював образ 

популярності своєї книги (розуміючи контраверсійність деяких своїх позицій, 

хотів застерегтися і заздалегідь підготувати аргументи для захисту), дисертантка 

проаналізувала текст брошури. Крім того, брошура є головним джерелом 

теоретичних поглядів на методологію історії, яку прагнув популяризувати Міхал 

Бобжинський у польських наукових колах кін. 1870-х рр. 

До джерел історіографічного характеру належать рецензії, що були без змін 

передруковані окремими виданнями зі статей у періодиці. У роботі їх 

проаналізовано за хронологією появи, відповідно до принципу історичного 

дослідження. Першим джерелом є рецензія Валеріана Калінки «Про книгу проф. 

М. Бобжинського «Історія Польщі в нарисі» кілька слів написав Валеріан 

Калінка» (оригін. назва: «O książce prof. M. Bobrzyńskiego „Dzieje Polski w 

zarysie” napisał X. Waleryan Kalinka C.R.»)178. Рецензія датована 6 квітня 1879 р. 

Обсяг рецензії – 64 ст., першопочатково вона була надрукована в журналі «Час» 

(оригін. назва: «Czas»), але відразу була видана окремою брошурою разом із 

відповіддю Бобжинського. Валеріан Калінка, який на той час вже отримав сан 

священника, більшу частину рецензії (5 розділів з 9, 35 ст. з 64 ст. загального 

обсягу) приділив церковній проблемі на сторінках «Історії Польщі в нарисі». 

Калінка не був знайомий із методологічним посібником Бобжинського «В ім’я 

історичної правди», тож його рецензія відповідає виключно тексту монографії. 

Цікавим нюансом є те, що, крім рецензії, у цій же публікації надрукований витяг 

із листа від анонімного читача, а також відповідь Бобжинського, датована 20 

квітня 1879 р. У передньому слові Калінка пояснив, що видання цієї дискусії 

окремою брошурою, по-перше, дозволить цілком передати слова обох сторін, 

нічого не приховуючи від читача, а, по-друге, дозволить ознайомитися з 

полемікою жителям Варшави, на території якої часопис не розповсюджується. 

                                                 
178 Walerian Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie» (Kraków: 

Drukarnia «Czasu», 1879). 



49 

 

Рецензія львівського історика Ксаверія Ліске під назвою «Історію Польщі 

проф. Бобжинського оцінив Ксаверій Ліске» (оригін. назва: «Prof. Bobrzyńskiego 

dzieje Polski ocenił Xawery Liske»)179 дозволила, по-перше, зауважити відмінність 

між краківським та львівським історичним середовищем, по-друге, 

продемонструвала запозичення Ліске з німецької історичної школи, і зрештою 

засвідчила можливі ідейні зв’язки львів’янина із краківськими істориками. Ми 

наводимо огляд цієї рецензії відразу після Калінки, слідуючи за хронологією 

публікації: рецензія Ліске датована 26 квітня 1879 р., за 6 днів після виходу 

відповіді Бобжинського на рецензію Калінки. Так само, як і текст Калінки, 

критика Ліске стосувалася виключно «Історії Польщі в нарисі» та не 

захоплювала «В ім’я історичної правди», тому йде за рецензією Калінки не 

тільки хронологічно, а й змістовно, адже Юзеф Шуйський та Станіслав Смолька 

вже відповідатимуть на обидва тексти. Загальний об’єм рецензії – 51 ст., автор 

поділив її на чотири тематичних розділи: аналіз «Післямови» Бобжинського (1–

16 ст.), мета та адресат книги (16–25 ст.), розтлумачення постаті Зиґмунта І (25–

47 ст.), джерельна база праці (47–51 ст.). Рецензія спочатку була надрукована у 

газеті «Польський Огляд» (оригін. назва: «Przegląd Polski»), а у Кракові її 

окремою брошурою передрукувала редакція журналу «Час», так само, як і 

рецензію Калінки. 

Рецензія Юзефа Шуйського, професора історії та ректора Яґелонського 

університету, під назвою «Кілька уваг про „Історію Польщі в короткому нарисі” 

Міхала Бобжинського окреслив Юзеф Шуйський» (оригін. назва: «Kilka uwag o 

„Dziejach Polski w krótkim zarysie” Michała Bobrzyńskiego skreślił Józef Szujski»)180 

вийшла друком доволі швидко. Вперше надрукована у часописі «Нива» в 

номерах від 15 травня, 1 і 15 червня 1879 р., що зазначив у коментарі видавець 

                                                 
179 Ksawery Liske, Prof. Bobrzyńskiego dzieje Polski ocenił Xawery Liske (Kraków: Drukarnia 

«Czasu», 1879). 
180 Józef Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego (Warszawa: 

Drukarnia Wł. Dębskiego, 1879). 
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багатотомового збірника праць Шуйського181. 20 червня 1879 р. російська 

цензура дозволила вихід окремої брошури у Варшаві в друкарні Владислава 

Дембського, і саме цим виданням ми послуговуємося в дисертації. Більшу 

частину рецензії займав аналіз «Історії Польщі в нарисі», але Шуйський також 

відреагував і на історіософську брошуру «В ім’я історичної правди». Загальний 

об’єм рецензії – 57 ст., окремих розділів немає, проте автором змістовно 

виділено кілька частин: вступне слово (1–3 ст.), історична періодизація 

застосована Бобжинським (3–9 ст.), його методологія (9–15 ст.), аналіз книги 

(15–45 ст.), аналіз Післямови до «Історії Польщі в нарисі» (45–56 ст.), кінцеве 

слово (56–57 ст.)182. В останніх двох частинах Шуйський згадує методологічні 

погляди Бобжинського, викладені у брошурі «В ім’я історичної правди». 

Останнім джерелом дискусії 1879 р. є рецензія Станіслава Смольки «Про 

поняття, завдання і становище історії» (оригін. назва: «O pojęciu, zadaniu i 

stanowisku historyi»)183. В нашому дослідженні вона розглянута у першодруку в 

періодиці, оскільки окремою брошурою вона не виходила. Загальний об’єм 

рецензії становить 59 ст., опублікованих у двох випусках часопису «Афіни. 

Науково-літературне видання» (оригін. назва: «Atheneum. Pismo naukowe i 

literackie») у серпні 1879 р. Рецензія поділена автором на 9 розділів, які 

відповідають розділам брошури Бобжинського. Смолька публічно не відреагував 

на перше видання нарису, але приєднався до серйозної полеміки з Бобжинським 

про природу історичної науки. Хоча його перша критична публікація – яку ми 

розглядаємо в роботі – не мала суттєвого розголосу в історичній спільноті, але 

далі Станіслав Смолька заявив про себе впевненіше у монографії «Мєшко 

Старий і його час»184, яка вийшла одночасно із другим двотомовим виданням 

«Історії Польщі в нарисі» і суттєво суперечила погляду на середньовічну історію 

Бобжинського, адже переносила акцент з влади на ширше тло географічних, 

                                                 
181 Józef Szujski, «Kilka uwag o dziejach Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego», в Dzieła. Serya 

2, T. 7. «Opowiadania i roztrza̧sania» (Kraków: Drukarnia «Czasu», 1888), 154. 
182 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 1–57. 
183 Stanisław Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», Ateneum. Pismo naukowe i 

literackie 3 (15), вип. 8–9 (1879): 201–38, 492–514. 
184 Stanisław Smolka, Mieszko Stary i jego wiek (Warszawa – Kraków: Gebethner i Wolff, 1881). 
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суспільних та культурних обставин. Рецензію, яку ми розглядаємо в дисертації, 

Смолька видав удруге в 1882 р. у збірнику праць «Історичні етюди» під назвою 

«Слово про історію»185. Змінивши назву, Смолька наголосив актуальність 

методології та теорії, яку він осмислив вже як історик практичний під час праці 

над середньовічною проблематикою «Мєшка Старого». 

1.3. Методологія та ключові терміни 

Мета дисертаційного дослідження – оцінити вплив неоднорідних поглядів 

істориків краківської історичної школи на польську історичну науку – є 

комплексною та складною. Саме тому вона потребує застосування належної 

методології, як до конструкції самого дослідження, так і окремо до кожного з 

завдань. В цьому підрозділі покроково розкрито методологію: а) логіки 

проведення та структури наративного представлення дослідження; б) підходів у 

роботі з історіографічними джерелами, які були використані попередниками; в) 

аналітичні підходи, які автор застосувала самостійно. 

Пояснення логіки проведення та структури наративного представлення 

дослідження. Постструктуралізм є філософським напрямом, який зумовив логіку 

дослідження та його наративне представлення. Вслід за структуралізмом, що 

прагнув зрозуміти елементи людської культури в їхньому відношенні до більшої 

системи, постструктуралізм однак зауважив, що сама система є не сталою, а 

динамічною. Вона знаходиться в постійному процесі становлення, а отже є 

тимчасовою, умовною структурою. Її можна пізнати і вивчити, але водночас 

варто усвідомлювати, що вивчено лише конкретний момент її існування, 

обумовлений часом, простором та соціо-культурними елементами. На відміну 

від постмодернізму, який намагається повністю деконструювати системи часто 

завдяки іронії та нівеляції будь-якої авторитетності, постструктуралізм зберігає 

системи, але свідчить їхню змінну природу. Трансформація системи залежить від 

                                                 
185 Stanisław Smolka, «Słowo o hystoryi», в Szkice historyczne. Serya 1 (Warszawa – Kraków: 

Gebethner i Wolff, 1882), 279–354. 
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індивідуального, саме його роль є визначальною, а не навпаки. Розуміння 

постструктуралізму, представлене в цій роботі, обґрунтоване філософом Діаною 

Гаспарян; вона ж визначає дискурс як одну з умовних структур, а отже, 

дослідження дискурсу завжди мають постструктуралістську природу186, так як 

роботи Мішеля Фуко187, пізнього Ролана Барта188, Юлії Кристевої та Жака 

Дерріди189.  

Методологічна новизна цієї дисертації полягає у застосуванні засад 

постструктуралізму для обґрунтування логіки дослідження. В цій роботі 

виділено умовні структури наукового та політичного дискурсів спершу в 

історіографії теми «краківська історична школа» (що продемонстровано у 

попередньому підрозділі), потім у текстах Міхала Бобжинського, які стали 

предметом дискусії (Розділ 2), і насамкінець – у репліках самої дискусії, 

зосереджених у наукових опублікованих рецензіях істориків краківської 

історичної школи Валеріана Калінки, Станіслава Смольки та Юзефа Шуйського 

(Розділ 3). Окреслення конкретних концепцій – «сильної влади», «органічної 

праці», «цивілізації», «песимізму» й «позитивізму» – дозволяють виявити 

потенційну змінність цієї структури: вони не заперечують ані її, ані моделі 

попередників, навпаки, дають можливість в майбутньому перезібрати нові 

дослідницькі конструкції. Для демонстрації цієї можливості, автор додала в 

дослідження аналіз рецензії Ксаверія Ліске, який представляє не краківську, а 

львівську школу історіописання (Розділ 3, підрозділ 3.2). Це також відобразилось 

і в наративній структурі Розділу 3, де аналіз рецензій представлено відповідно до 

хронології їхньої публікацій, що має незмінну фактичну цінність. Натомість 

використання альтернативного поділу (наприклад, за «шкільним» приципом – 

спочатку краківські історики, потім львів’янин) нав’язувало б географічний 

                                                 
186 Диана Гаспарян, «Постструктурализм как попытка превратить науку в гуманитарное 

знание», в Введение в неклассическую философию (Москва: РОССПЭН, 2011), 215–43. 
187 Мішель Фуко, Археологія знання, перекл. Віктор Шовкун (Київ: Основи, 2003). 
188 Ролан Барт, Фрагменти мови закоханого, перекл. Марта Філь (Львів: Бібліотека журналу 

«Ї», 2006). 
189 Георгий Косиков, ред., Французская семиотика. От структурализма к 

постструктурализму (Москва: Прогресс, 2000). 
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детермінізм, який необґрунтовано спростив би дослідницькі висновки та не 

дозволив би автору зауважити плинність і взаємозалежність поглядів істориків 

різних наукових середовищ. 

Підходи, використані в роботі з історіографічними джерелами. 

Враховуючи поставлену мету, переважна кількість завдань цього дослідження 

пов’язана саме з аналізом текстів як основних джерел в історії історіографії. 

Перш ніж перейти до переліку застосованих методів, означимо ті, які були 

опрацьовані в роботах попередників, а отже, створили наукову базу, що не 

потребує повторної верифікації. 

Текстологічний підхід, що полягає в ідентифікації джерел та історико-

критичний підхід, який верифікує викладену в джерелі інформацію за 

допомогою порівняння із повідомленнями інших джерел, був запропонований 

Леопольдом фон Ранке ще у І пол. ХІХ ст.190 Він засвідчив парадигму історії як 

науки, що донині зберігає свою актуальність для багатьох досліджень 

української та польської історіографії. Перший аналіз дискусії навколо «Історії 

Польщі в нарисі» Бобжинського здійснила Барбара Кшеменська-Суровецька 

саме із застосуванням цих підходів191. Дослідниця описала хронологічний перебіг 

дискусії від 1879 до 1890 рр., не застосовуючи поділу між виданнями праці та 

характером критичних реплік (публіцистичних чи наукових). Кшеменська-

Суровецька коротко представила відповіді істориків краківської історичної 

школи, не фокусуючи на них спеціальної уваги, і дала характеристику критиці 

варшав’ян, із подивом зауваживши прихильність до Бобжинського з боку 

варшавських позитивістів192. Огляд дискусії змусив її засумніватися в 

однозначності поділу на варшавську та краківську історичні школи193. Анджей 

Ґрабський, також учень Маріана Серейського, поглибив дослідження 

Кшеменської-Суровецької у статті, що ввійшла до збірника праць «Перспективи 

                                                 
190 Наталя Яковенко, Вступ до історії (Київ: Критика, 2007), 240. 
191 Krzemieńska-Surowiecka, «Polemika wokół „Dziejów Рolski w zarysie” M. Bobrzyńskiego». 
192 Там само, 111. 
193 Там само, 128.  
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минулого» (1974)194. Він також залишився в хронологічному періоді 1879–1890 

рр., чим охопив реакцію на всі три видання книги Бобжинського, і також 

лаконічно охарактеризував відповідь кожного рецензента. Принциповою 

новизною дослідження було відкриття кореспонденції Бобжинського й 

оприлюднення листів, у яких йшлося про «Історію Польщі в нарисі». Всі 

цитовані листи Ґрабський навів у повному обсязі в додатках до статті195. 

Ґрабський цінував індивідуальність історика і вважав за необхідне пізнати хід 

його думок також в особистому, не публічному прояві. Таким чином, предметом 

дослідження Ґрабського стала не публічна дискусія, а саме персональні погляди 

істориків на нарис Бобжинського, які вони довірили особистому листуванню. 

Цей ракурс дозволив Ґрабському аргументувати тезу, яка для Кшеменської-

Суровецької була ще несміливою здогадкою, про те, що істориків того періоду 

заледве можна згрупувати в два протиборчі табори – варшавський і краківський. 

Висновки Кшеменської-Суровецької з верифікації джерел дискусії та аналізу 

поглядів Бобжинського, здійсненого Ґрабським, прийнято у цьому дослідженні. 

Порівняльний підхід, інакше – компаративістика, що полягає у 

виокремленні характерних лексичних конструкцій у текстах джерел та їхнього 

зіставлення між собою, знайшов широке застосування в історії. Вперше його 

сформулював Марк Блок у статті 1926 р., яку детально обґрунтував Вільям 

Севелл у 1967 р.196 Для дослідження поглядів краківських істориків такий підхід 

запропонував Єжи Матерницький, виявивши в їхніх текстах модель 

яґеллонського міфу та порівнюючи тексти між собою в низці статей197. 

Результати цього порівняння дозволили Матерницькому засвідчити різноманіття 

                                                 
194 Там само. 
195 Grabski, «Jeszcze o sporach wokół „Dziejów Polski w zarysie”», 321–40. 
196 William H. Sewell, «Marc Bloch and the Logic of Comparative History», History and Theory 6, 

вип. 2 (1967): 208–18. 
197 Jerzy Maternicki, «Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej 

uwarunkowania», Przegląd Humanistyczny 12 (1977): 131–42; Jerzy Maternicki, «Stanisław Smolka 

i powrót historiografii polskiej do mitu jagiellońskiego», Przegląd Humanistyczny 1 (1989): 83–101.; 

Jerzy Maternicki, «Początki mitu jagiellońskiego w historiografii i publicystyce polskiej XIX wieku. 

Karol Szajnocha i Julian Klaczko», Przegląd Humanistyczny 11/12 (1988): 33–48. 
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поглядів істориків, але водночас залишити їх в об’єднанні «краківської 

історичної школи».  

Історія ідей – напрям в інтелектуальній історії, предметом досліджень 

якого є ідея, її походження, розвиток та трансформації. Хоча ознаки такого 

фокусу знаходять ще в Якоба Букхардта, вперше поняття чітко окреслив Квентін 

Скіннер198. Саме в історії ідей знаходяться праці Генрика Слочинського, зокрема 

стаття 2016 р., головним джерелом якої є рецензія Юзефа Шуйського на 

«Історію Польщі в нарисі» Міхала Бобжинського 1879 р., використана і в цій 

дисертації. Завданням статті було: «[...] представлення поглядів Шуйського на 

умови еволюції устрою Польщі та спроба зрозуміти, як на них вплинула 

полеміка з Бобжинським»199. Ця стаття також була фінальною реплікою в 

дискусії Слочинського із Вежбицьким, де історик ідей прагнув довести 

незручність поняття «краківська історична школа» та обмеження, які нав’язує 

його використання політичними істориками200. Слочинський критикував 

Ґрабського, і прагнув підкреслити свою опозицію до нього, однак залишився з 

ним в одному методологічному полі історико-критичного підходу. На нашу 

думку, дослідження Слочинського вичерпало можливості історико-критичного 

та компаративістського підходів та сигналізувало потребу пошуку інших 

способів інтерпретації. Принагідно зазначимо, що постмодернізм з його 

відмовою від сприйняття історії як науки та розглядом історіографії як 

мистецького, а не наукового, твору201, не знайшов жодного застосування серед 

дослідників предмету «краківська історична школа» чи бодай його окремих 

представників. 

                                                 
198 Quentin Skinner, «Meaning and Understanding in the History of Ideas», History and Theory 8, 

вип. 1 (1969): 3–53. 
199 Henryk Marek Słoczyński, «Geneza ustroju dawnej Polski w koncepcji Józefa Szujskiego a jego 

polemika z Michałem Bobrzyńskim», в Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i 

antropologiczne ofiarowane prof. Halinie Florkowskiej-Frančić, ред. Jan Lencznarowicz, Janusz 

Pezda, і Andrzej A. Zięba (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016), 108. 
200 На потребу відповісти поглядам Вежбицького, який дотримувався «шкільного» поділу і 

пов’язаного з ним політичного сприйняття поняття, автор вказав в посиланні, див.:  Там само, 

105–6. 
201 Hayden White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe (Baltimore 

and London: The John Hopkins University Press, 1973). 
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Таким чином, у цьому дослідженні ми опинилися перед цікавим завданням: 

необхідністю врахування висновків попередників, але проведення самостійного 

аналізу історіографічних джерел роботи. Постструктуралізм, обраний нами як 

мисленнєва парадигма, дозволяє адаптувати елементи попередніх досліджень, не 

прив’язуючись до жорстких меж їхньої структури. Тому усі описані вище 

підходи знайшли відображення в цій роботі, але не були центральними для неї. 

Головними підходами у роботі з текстами були структурний та семантичний 

аналіз, а також аналіз контексту. 

Структурний аналіз – розбір тексту на певні структурні одиниці, з метою 

вичленування повторюванних концепцій та мовних засобів, що їх підсилюють, 

задля виявлення прихованих або ж спеціально не акцентованих світоглядних 

позицій авторів. Метод структурного аналізу історіографії з’явився на хвилі 

лінгвістичного повороту в методології історіографічних досліджень і 

трактуванні історіографії як однієї з дискурсивних практик202. Цей підхід було 

застосовано для окреслення концепцій «позитивізму», «песимізму», «органічної 

праці», «сильної влади» та «цивілізації» та розуміння їхнього змістового 

наповнення.  

Семантичний аналіз означає розпізнання та тлумачення неумисних знаків 

джерела, які допомогають зрозуміти мотивацію та уявлення людей у минулому, 

а також проінтерпретувати систему символіко-культурних значень, властиву 

спільноті польських істориків кін. ХІХ ст. та виявлену в їхніх текстах203. Цей 

підхід застосовано у тих фрагментах текстів, де автор не використовував 

прямого терміну на означення перелічених вище концепції, хоча змістовно мав 

їх на увазі. 

                                                 
202 Hayden White, «Tekst historiograficzny jako artefakt literacki», в Poetyka pisarstwa 

historycznego, ред. Ewa Domańska, перекл. Marek Wilczyński (Kraków: Universitas, 2000), 82–

104. 
203 Про цей метод у своєму Вступі до історії пише Наталя Яковенко, 240–41. Детальніше див. 

напр.: Reinhart Koselleck, Semantyka historyczna, ред. Hubert Orłowski, перекл. Wojciech Kunicki 

(Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001). Також див.: Reinhart Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z 

semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, перекл. Wojciech Kunicki і Jarosław Merecki 

(Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009). 
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Контекстуалізм – аналіз історіографічного джерела відповідно до 

хронологічного, соціально-політичного та культурного контексту її створення. У 

цій роботі ми спираємося на обґрунтування Марка Бевіра, який окреслив 

переваги та недоліки цього підходу в лінгвістиці204. Правильне застосування 

контекстуалізму дозволило Адріану Блау розширити пізнавальні можливості 

історії ідей205. Крім аналізу джерел, контекстуалізм було застосовано також для 

оформлення висновків дослідження. 

Ми свідомі інтепретаційного характеру цього (як і будь-якого іншого) 

дослідження. Саме тому вважаємо за необхідне окреслити зміст термінів та 

понятть, якими послуговуємося в роботі, для уникнення можливих непорозумінь 

різночитання.  

Ключові терміни. Синтетичне опрацювання, синтез історії – об’ємна 

монографія, часто багатотомова, що представляє узагальнену інтерпретацію 

минулого великої суспільної структури, переважно в категоріях прогресу. 

Винаходом ХІХ ст. був синтез національної історії, синонімом якого в сучасній 

українській історіографії виступає поняття «ґранд-наративу», а в польський – 

продовжує функціонувати старе поняття «синтéзи» (оригін. «synteza», імен. жін. 

роду). 

Історичний наратив (нарація) – за визначенням Єжи Топольського, «ефект 

дослідницької праці історика» (наприклад, стаття, монографія, дисертація тощо) 

або «низка тверджень, що створює історичне представлення»206. Нарація 

піддається різним рівням аналізу, в т.ч. семантичному, і може транслювати 

певний дискурс або знаходитись у полі його впливу. 

Дискурс – згідно з Мішелем Фуко, «інституціоналізовані моделі знань, які 

виявляються в дисциплінарних структурах і діють через зв’язок знань і влади»207. 

                                                 
204 Mark Bevir, «The Errors of Linguistic Contextualism», History and Theory 31, вип. 2 (1992): 

276–98. 
205 Adrian Blau, «Extended Meaning and Understanding in the History of Ideas», History and Theory 

58, вип. 3 (2019): 342–59. 
206 Jerzy Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, ред. Ewa 

Domańska (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016), 313. 
207 Мішель Фуко, Археологія знання, перекл. Віктор Шовкун (Київ: Основи, 2003), 15. 
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Але в контексті дослідження ми фокусуємося лише на теоретичному аспекті 

дискурсу, який виявляє себе у виборі лексики та конструюванні істориками 

наративу, і не аналізуємо історію інтитуцій чи владних систем. Таким чином ми 

розрізняємо два опозиційних дискурси – політичний та науковий, тобто такі 

структури знань, які у першому випадку формуються навколо аналізу політичної 

ідеології історіографів, а у другому – навколо методології та теорії історії, якої 

вони дотримувалися. Синонімічним поняттям до нашого розуміння «дискурсу» 

як структури може також виступати «модель» Єжи Топольського, яка означає 

«окреслиний набір дослідницьких засад, що спрощують інтерпретацію 

минулого»208, але саме поняття не завжди є зручним для використання у тексті. 

Концепція – система поглядів, обґрунтований зміст яких лаконічно 

висловлено у конкретному понятті чи терміні. В нашому дослідженні концепція 

є елементом динамічної структури дискурсу. 

Історіографічна традиція – спосіб представлення будь-якого поняття в 

історіографії як такого, що має конкретний зміст та сталі характеристики. Його 

«конвенційність» зумовлена не офіційними домовленностями, а частотністю 

повторення у працях різних істориків. Найважливіший вплив у творенні 

історіографічної традиції здійснюють авторитетні дослідники певної дисципліни 

чи теми; без їхнього лобіювання, поняття не набуває ознак усталеної 

історіографічної традиції. 

Краківська історична школа – умовне історіографічне об’єднання істориків, 

які жили в Кракові у ІІ пол. ХІХ ст. та послуговувалися критичним методом 

роботи із джерелом, запропонованим німецькою школою Леопольда фон Ранке. 

Ми використовуємо це поняття-узагальнення для орієнтації власної роботи у 

царині історії історіографії та зараховуємо до краківської історичної школи тих 4 

істориків, яких від сер. ХХ ст. польська та українська історіографії вважають 

такими – Валеріана Калінку, Юзефа Шуйського, Міхала Бобжинського і 

                                                 
208 Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, 313. 
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Станіслава Смольку. Історія поняття ґрунтовно опрацьована у дослідженні 

Євгена Сінкевича209; умовність об’єднання осмислена Анджеєм Ґрабським210. 

Позитивізм – європейська філософська течія ІІ пол. ХІХ ст. у науці та 

культурі, зосереджена на пізнанні реального світу («правди») через факти. У 

польському контексті «позитивізм» мав два прояви – моделі громадянської 

поведінки та наукової теорії, які часто поєднувалися як на практиці, так і в 

історіографічному аналізі доби. У нашій роботі ми розуміємо «позитивізм» як 

теорію, що передбачала перевагу фактів, об’єктивність дослідника та розуміння 

необхідності застосування методів аналізу й синтезу для конструювання 

наукового наративу; громадянський, політичний аспект позитивізму в нашій 

роботі винесено в окреме поняття, див. «органічна праця». «Позитивізм» широко 

представлений у польській історіографії, часто – соціальний та науковий аспекти 

змішані, наприклад, в Івонни Косчєши211; визначенню нашої праці суголосне 

розуміння, представлене у Барбари Скарги212, Анджея Ґрабського213 та 

українських дослідниць Наталі Яковенко214 і Олени Богдашиної215. У працях 

Бобжинського позитивізм набув екстремальної інтерпретації «соціологічно-

орієнтованого позитивізму» – історик прагнув напрацювати загальні закони, що 

керують людським суспільством, за прикладом природничих наук з їхньою 

можливістю емпіричності та узагальнення. 

Соціологічно-орієнтований позитивізм – визнання переваги соціальних 

наук та їхньої методології узагальнення перед історією з її тяжінням до 

виокремлення індивідуальних особливостей та порівняння предметів 

дослідження між собою. Поняття сформульоване та вжите авторкою в цій 

дисертації вперше для означення поглядів Міхала Бобжинського, і є змістовно 

                                                 
209 Сінкевич, Краківська історична школа в польській історіографії. 
210 Grabski, «Z zagadnień metodologicznych tzw. krakowskiej szkoły historycznej». 
211 Iwonna Kościesza, «Czy polski historyk przełomu XIX i XX wieku mógł być pozytywistą? O 

przypadku Władysława Smoleńskiego», Roczniki Humanistyczne 58, вип. 2 (2010): 225–44. 
212 Barbara Skarga, Narodziny pozytywizmu polskiego (1831–1864) (Warszawa: PWN, 1964). 
213 Andrzej Feliks Grabski, «Koncepcja nauki w historiografii polskiej doby pozytywizmu», 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 14, вип. 4 (1969): 629–47. 
214 Яковенко, Вступ до історії, 157–63. 
215 Богдашина, Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.). 
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простішим, ніж запропонований Анджеєм Ґрабським «номотетичний 

соціологізм»216. 

Історизм – історіософський підхід, сформований у сер. ХІХ ст., що 

засвідчив і окреслив науковість історії, передовсім спираючись на метод 

критичного аналізу джерел Леопольда фон Ранке та ідею індивідуального 

досвіду Йогана Ґустава Дройзена. Розуміння історизму, представлене в нашій 

роботі, найкраще ілюструють слова Гайдена Вайта про ХІХ ст.: «Історія стала 

вважатися специфічним способом існування, історична свідомість – особливим 

способом мислення, а історичне знання – автономною сферою в спектрі наук про 

людину та середовище»217. У цій роботі історизм виступає в опозиції до 

соціологічно-орієнтованого позитивізму. Чільний дослідник історизму в 

польській науці – Кшиштоф Заморський218. 

Песимізм – перевага негативного настрою в описі минулого власної країни, 

вираженого в емоційних суб’єктивних судженнях. У польській історіографії 

досліджуваного періоду «песимізм» також означав визнання вини Речі 

Посполитої, а не тільки зовнішніх загарбників, у втраті політичної незалежності 

та створення передумов для здійснення поділів кін. XVIII ст. Про песимізм у 

польському контексті писав Ігнацій Хшановський219, про представників 

краківської історичної школи, крім Собеського та Смоленського, писав Войцех 

Кауте220, а також Норберт Моравець221. 

Сильна влада – одне з ключових понять синтезу Бобжинського та 

історіографії, що його аналізує. В оригіналі тексту Бобжинського переважає 

«silny rząd», що передовсім означає владу як систему ефективного управління, а 

                                                 
216 Grabski, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, 328–29. 
217 White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, 1. 
218 Krzysztof Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii (Kraków: 

Księgarnia Akademicka, 2008). 
219 Ignacy Chrzanowski, Optymizm i pesymizm Polski. Studia z historii kultury (Warszawa: PWN, 

1971). 
220 Wojciech Kaute, Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego (Katowice: Uniwersytet Śląski, 

1993), 69–100. 
221 Norbert Morawiec, «„Katedra” i „kazalnica”: poszukiwanie antropologicznego wymiaru 

pesymizmu krakowskiej szkoły historycznej (na przykładzie Waleriana Kalinki)», Klio Polska. 

Studia i materiały z dziejów historiografii Polskiej 10 (2018): 95–115. 
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не безперечний авторитет індивіда222. За свідченням Костянтина Ґжибовського, 

Бобжинський наслідував ідею Юста Ліпсія, згідно якої одна особа не здатна 

керувати державою самостійно, але вона повинна створити дієву систему 

управління223. Поняття «сильної влади» розкрито в роботах Міхала 

Яскольського224, Анни Макух225 та Петра Маєвського226. 

Органічна праця – громадянська позиція ІІ пол. ХІХ ст., яка засновувалась 

на позитивістському розумінні суспільства як живого організму, а отже, 

можливості його еволюції («прогресу»). Синонімом є поняття «праця біля 

основ» (оригін. «praca u podstaw»): для поступу, вищі суспільні верстви 

(інтелектуали та підприємці) повинні були розвивати нижчі за допомогою освіти 

та розвитку бізнесу, не сподіваючись на зміни «згори», тобто працюючи в 

актуальних політичних умовах. Такий підхід протиставлявся романтичній ідеї 

збройних повстань, і критиками сприймався як змова, тобто «угода» з 

загарбниками. В польській історіографії, за винятком Естрайхера227, поняття 

практично не використовується для означення поглядів Міхала Бобжинського, 

що також становить новизну нашої дисертації. 

Цивілізація – в історичних працях ІІ пол. ХІХ ст. є синонімом до слова 

«культура», а отже – система існування суспільної групи (часто народу) і 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, які вона створила протягом своєї 

історії.  

Висновки. В огляді польської та вітчизняної історіографічної традиції опису 

поглядів істориків краківської історичної школи, вдалося зауважити основні 

концепції, довкола яких формується критика в кожному з періодів. Винайшовши 

                                                 
222 Лілія Ковшун, «Основні поняття синтези Міхала Бобжинського „Dzieje Polski w zarysie” 

(1879)», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 2 (2019): 85–93. 
223 Konstanty Grzybowski, Refleksje sceptyczne, T. 1 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1970), 55–56. 
224 Michał Jaskolski, «Historia – Naród – Państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów 

krakowskich w latach 1866–1934» (Дис. PhD, Uniwersytet Jagielloński, 1981). 
225 Anna Makuch, «Problemy państwa i władzy w myśli społeczno-politycznej krakowskich 

konserwatystów w latach 1866−1895» (Дис. PhD, Uniwersytet Warszawski, 2013). 
226 Piotr Majewski, ред., Michał Bobrzyński o potrzebie „silnego rządu” w Polsce (Warszawa: 

Wydawnictwo Sejmowe, 2001). 
227 Estreicher, Michał Bobrzyński, 93. 
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поняття «краківська історична школа» у 1880-х рр., варшав’янин Владислав 

Смоленський надав йому однозначності політичної конотації, а вже у 1908 р. 

Владислав Собеський – залишаючись у тій самій політичній інтерпретації – 

назвав краків’ян «песимістами». У міжвоєнний час інтерес до праць Міхала 

Бобжинського і краківської історичної школи зростає завдяки інтелектуальним 

потребам Польщі, яка після відновлення незалежності, осмислювала питання 

державного устрою і природи влади. Історикам стали у пригоді ідеї «органічної 

праці» та «сильної влади» Бобжинського, водночас вони віддали шану й 

методологічним проблемам краківської спадщини. Гандельсман, Естрайхер, 

Закшевський, Дембінський і Адамус зауважили позитивізм Бобжинського і 

остаточну відмову від патетики романтизму на користь методів історизму в 

доробку краків’ян. У 1940-х рр. історики-марксисти, прямуючи за тенденцією 

побудови нового суспільства, не тільки відновили першочерговість політичного 

дискурсу в історіографічному аналізі, а й закцентували «песимізм» краківської 

історичної школи, відповідно до власних критичних настанов. У 1956 р. Маріан 

Серейський розвиває вивчення позитивізму – політично преферованої в ті часи 

методології – і доводить можливість визначення усіх істориків хронологічного 

періоду від сер. ХІХ до поч. ХХ ст. як позитивістів, не залежно від географії 

їхньої роботи. Сумнів у однозначності краківсько-варшавського протистояння 

доводить учениця Серейського, Барабара Кшеменська-Суровецька, яка перша 

звернула увагу на дискусію довкола «Історії Польщі в нарисі» Бобжинського. 

Серейський бере «песимізм» в лапки, а ювілейна дискусія 1969 р. в 

Яґеллонському університеті підтверджує необхідність застосування 

історіографічного аналізу в окремих контекстах суспільно-політичних та 

науково-методологічних тем. На цей запит відповідають історики історіографії 

Аджей Ґрабський та Єжи Матерницький, чия активна наукова діяльність 

розпочалася у 1970-х. Ґрабський осмислив та запропонував нові категорії 

розуміння позитивізму й «песимізму» у Бобжинського, а Матерницький 

сфокусувався на аспектах «цивілізації» та «органічної праці» в текстах 

краківських істориків. Іншою важливою проблемою в дослідженнях 
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Матерницького аж до сьогодні залишатиметься природа поняття «школа» як 

такого та можливості його застосування. Саме на працях цих двох істориків 

розвивається подальша історіографія про краківську історичну школу. 

Наприкінці 1980-х, разом зі здобуттям незалежності країн Центрально-Східної 

Європи, в історіографії регіону формується запит на дослідження ідентичності, в 

якій рівною мірою поєднуються і політичний, і науковий аспекти. Дослідники 

продовжують аналізувати політичний прагматизм з його «сильною владою», 

цивілізаційну проблематику та «песимізм» краків’ян, при чому часто знімаючи 

лапки з останнього терміну, адже він підкреслює яскраву самобутність 

краківських істориків. У 2010-х, разом зі зростанням популярності 

інтелектуальної історії, політичний дискурс втрачає свою першість і стає тлом 

для нового захоплення «позитивізмом» як періодом у становленні історичної 

науки регіону. 

Підсумовуючи огляд зміни уявлень про Міхала Бобжинського краківську 

історичну школу в польській та українській історіографії, можна виділити 

найхарактерніші ознаки, що їй приписували, а саме: «позитивізм», «песимізм», 

«сильна влада», «органічна праця» та «цивілізація». Джерелом цих 

історіографічних акцентів є праці Міхала Бобжинського, які ми розглянемо в 

наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 2. МОДИФІКАЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО КАНОНУ У ПРАЦЯХ 

МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО 1879 р. 

Для того, щоб належним чином охарактеризувати погляди історика, 

необхідно спочатку зрозуміти біографічний, інтелектуальний та суспільно-

політичний контексти, в яких творив Міхал Бобжинський. Разом із короткою 

біографічною інформацією з демонстрацією стратегічних життєвих виборів, в 

цьому розділі буде проаналізовано інтелектуальне тло епохи (з увагою до 

головних течій, що формували історичну науку), а також політичний контекст 

Галичини кін. ХІХ ст. і впливу, який він мав на формування ідей у синтетичній 

праці Міхала Бобжинського228.  

2.1. Методологічні погляди Міхала Бобжинського на інтелектуальному тлі 

тогочасного Кракова  

Позитивізм, до прихильників якого польська історіографія охоче зараховує 

Міхала Бобжинського, є неоднозначним поняттям, оскільки має як змістовну 

філософську складову, так і методологічну структуру, без якої важко уявити 

жодну науку в ІІ пол. ХІХ ст. Філософське осмислення класичного позитивізму 

дав Оґюст Конт у праці «Курс позитивної філософії» (1842)229. Згідно Конта, 

людство та процес його пізнання проходить три стадії розвитку: теологічну, 

метафізичну та позитивну, які відповідають трьом формам організації 

суспільства – теологічна була характерна для Середньовіччя, метафізична – 

повинна завершити добу філософів, а індустріальна – розпочатись разом із 

                                                 
228 Співставлення політичного «песимізму» та наукового «позитивізму» вперше було виконане 

у статті: Лілія Ковшун, «Позитивізм та песимізм у синтезі Міхала Бобжинського „Dzieje Polski 

w zarysie” (1879)», Intermarum. Історія, політика, культура 4, (2017): 89–103. 
229 В польській літературі найдетальніше опрацювала погляди Оґюста Конта філософ Барбара 

Скарґа. Представлене в роботі осмислення позитивізму в польському контексті спирається на 

її книгу: Skarga, Narodziny pozytywizmu polskiego (1831–1864). 
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популяризацією позитивної науки230. В першій формі організації найголовнішою 

цінністю були матеріальні блага, а духовенство та воїни були чільними 

соціальними групами, що забезпечували охорону й примноження цих благ. На 

метафізичному етапі чільною групою стали філософи, які постачали суспільству 

головне благо – абстрактне знання. В індустріальну епоху, разом зі збільшенням 

кількості населення, завдання розділилися: підприємці повинні виробляти 

достатньо матеріальних благ, щоб збагатити людство і припинити війни, а 

науковці – постачати головну цінність – наукове знання. Наука будується на 

двох основних принципах: 1) пізнання повинно бути емпіричне; 2) зібрані факти 

повинні слугувати формулюванню загальних прав, що керують світом – і 

природи, і людей. Звідси висновок, що наукою може називатися лише така 

дисципліна, пізнання якої ґрунтується на досвіді. Цей висновок Конта відкрив 

шлях для тріумфу фізики та біології, проте стало очевидним, що науки 

гуманітарного спрямування не виконують жодної умови позитивізму: їхнє 

пізнання не емпіричне, а отже не може відкривати факти, а їхні висновки 

неможливо узагальнити для побудови прав, що керують людським суспільством. 

Тому Конт дав ідею нової науки, яку назвав «соціологією» (термін повинен був 

замінити чинну назву «соціальна фізика» і показати самодостатність нової 

дисципліни)231. Ініціативу Конта підхопили британці; ідея прогресу стала 

визначальною, а декларована французьким філософом можливість напрацювати 

загальні засади розвитку дозволила Чарльзу Дарвіну у 1859 р. представити 

теорію біологічної еволюції232, а Герберту Спенсеру розпочати у 1876 р. 

опрацювання «Принципів соціології», які повинні були засвідчити «еволюцію 

людського суспільства»233. Вочевидь, історія опинилася у незручному становищі, 

адже найпрогресивніша ідея століття не тільки відмовила їй у науковому титулі, 

                                                 
230 Леонід Зашкільняк, Методологія історії від давнини до сучасності (Львів: Львівський 

національний університет ім. І. Франка, 1999), 126–27. 
231 Там само, 126. 
232 Charles Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or The preservation of 

favoured races in the struggle for life (London: J. Murray, 1859). 
233 Herbert Spencer, The Principles of Sociology, Т. 1, в A System of Synthetic Philosophy, Т. 6. 

(London: Williams and Norgate, 1876). 
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а ще й відкрила нову дисципліну, здатну забрати до своїх лав найкращі 

інтелектуальні сили. Але історія мала власну важку артилерію, що міцно 

трималася на території німецької держави, Королівства Пруссії. 

Німецький історик Леопольд фон Ранке у 1824 р. розпочав оформлення 

принципів історичної науки та методології роботи з джерелом, якими ми 

послуговуємося до сьогодні234. Довговічність цих основ була зумовлена тим, що 

вони напрацьовувались Ранке у практичних дослідженнях, а не відштовхувались 

від теоретичної моделі. Запропонований ним спосіб «заняття історією» знайшов 

багато прибічників, адже метод можна було легко наслідувати та застосовувати 

до джерел, не залежно від того, якою мовою вони були написані та яку 

політичну ідеологію транслювали. Крім того, Леопольд фон Ранке запропонував 

спосіб створення наукової спільноти істориків, започаткувавши в університеті 

Берліна академічні семінари, на яких дослідники представляли та обговорювали 

результати власних історичних досліджень. Ці семінари виконували важливу 

функцію – вони верифікували науковість висновків і відповідність матеріалу, на 

якому ці висновки побудовані, та сформували внутрішньоцехову, академічну 

етику. Від часів Ранке виключно апробація спільноти істориків визначає 

науковість дослідження, бо жодного емпіричного способу перевірити реальність 

висновків немає. З одного боку, такий стан речей був аргументом на користь 

науковості історії, але з іншого – суттєво суперечив тому, що відбувалося в 

природничих науках. Емпірична верифікація та випадково відкритий факт міг 

розпочати наукову революцію та перекреслити усі надбання попередників, або ж 

провадити наукову спільноту в іншому, до цієї пори незнаному, напрямку. 

Публічні дискусії були потрібні не так для верифікації природничих наук, як для 

популяризації результатів. Словом, фізик можливий без інших фізиків, а історик 

без інших істориків, – ні. 

Підтвердивши себе як спільноту і дисципліну, якою вони займаються, як 

науку, історики на чолі з Ранке визначили головний предмет свого зацікавлення 

                                                 
234 Про вплив Леопольда фон Ранке на європейську історію див.: Яковенко, Вступ до історії, 

127. 
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– особливість людини чи людського об’єднання. Історія розпочала пошук 

індивідуальностей та індивідуального, підкреслювати та визнавати риси, що 

зумовлювали неподібність розвитку різних суспільних груп, зокрема – завдяки 

Романтизму – народів. Це стало другою важливою різницею, яка спровокувала 

розлам між історією та науками про природу: пошук індивідуального, а не рух 

до узагальнення. Але позитивізм закцентував увагу на речі, що була спільною 

для обох сфер – понятті «факту». І для історії, й для біології «факт» означав одне 

й те саме – певну одиницю реального світу, з якої будується матерія «правди». 

Саме тому історія не могла відмовитись від права називатися наукою, а, навпаки, 

повинна була утвердити свої наукові права.  

Нині дослідники називають ХІХ ст. «століттям історії», але це поняття не 

означає її раптового й однозначного тріумфу, навпаки, історія народжувалася в 

дискусіях. Вона займала чільне місце в роздумах тодішніх інтелектуалів усіх 

європейських країн, і кожен із них намагався дати їй власну характеристику. 

Одним із таких мислителів про історію був Міхал Бобжинський, і саме його ідеї 

спровокували жваву дискусію в польській історичній науці. 

2.1.1. Практика позитивізму в «Історії Польщі в нарисі» (1879 р.) 

Міхал Бобжинський був справжнім дитям своєї епохи. Він виріс у Кракові, 

в родині лікаря, отримав добру освіту в гімназії св. Анни, а в 1867 році вступив 

на правничий факультет Яґеллонського університету235. Саме в цей час 

австрійська влада проводить низку реформ, спрямованих на модернізацію 

країни, зокрема після підписання Австро-Угорського компромісу та розширення 

прав Королівства Галичини та Володимирії. Від 1869 р. мовою викладання в 

Яґеллонському університеті офіційно стає польська, витісняючи німецьку, а 

разом із нею і німецьких викладачів. Це відкривало сприятливі перспективи для 

академічної кар’єри честолюбивого юнака, й єдине, що для цього вимагалося, ‒ 

                                                 
235 Łazuga, Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna, 22. 
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це наполеглива праця, тим більш, що в обраних ним дисциплінах була відсутня 

серйозна конкуренція. 

Водночас цікавого до новинок Бобжинського не могла не захопити модна 

західна хвиля, що в ІІ пол. ХІХ ст. охопила суспільно-політичні науки, а саме ‒ 

позитивізм236. Здобутки природничих наук захоплювали істориків, ентузіастично 

переконаних у тому, що в перспективі можливо виявити закони функціонування 

суспільства, подібні до тих, які відкрив Дарвін стосовно еволюції видів живих 

організмів. Шлях дослідження минулого видавався очевидним, адже 

переконання про поступ людства утвердилося ще з доби Просвітництва237. Однак 

позитивістське гасло нагромадження фактів на емпіричній стадії дослідження не 

обіцяло швидкого відкриття «законів» історичного розвитку, тож спробувати 

свого щастя прагнули нові дисципліни, сфокусовані на суспільстві та політичних 

устроях. Бобжинський, який обрав своєю спеціальністю право, пізніше згадував, 

що це було зумовлено особистою неприязню до історичної кафедри 

Яґеллонського університету з тим викладацьким складом, який вона посідала в 

1867 р.238, але зрештою вибір виявився успішним, привівши молодого вченого до 

німецької правничої школи, де й сформувалися його погляди, згодом викладені в 

історичному нарисі. 

Вибір Німеччини як місця продовження освіти зумовлювали кілька 

важливих чинників, а саме: вільне володіння мовою викладання; центральність 

тогочасної Німеччини у світовій науці; те, що німецькі університети активно 

рекрутували молоді таланти не зважаючи на місце їхнього попереднього 

навчання239. Міхал Бобжинський захистив габілітаційну працю та здобув звання 

                                                 
236 Marek Wichrowski, Spór o naturę procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka 

Nietzschego) (Warszawa: Semper, 1995), 85–87. 
237 Зашкільняк, Методологія історії, 94–95. 
238 Michał Bobrzyński, Szkice i studja historyczne, T. 2 (Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 

1922), 60–61.  
239 Kathryn M. Olesko, «The Century of Science», в A Companion to Nineteenth-Century Europe 

1789–1914, ред. Stefan Berger (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), 333–44. Детальніше про 

польських студентів в німецьких університетах, див.: Witold Molik, Polscy studenci na 

uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, T. 1 (Poznań: Wydawnictwo 

Nauka i Innowacje, 2016). 
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доктора правничих наук доволі рано ‒ у 1873 р., коли йому ще не виповнилося 

24 років, і невдовзі потому виїхав у наукове відрядження до Німеччини для 

дворічного навчання на правничих студіях Рудольфа Зома (1875–1877 рр.). За 

спостереженням Анджея Скшипека, Бобжинський вважав за необхідне знання 

права інших країн240, а крім того, прагнув зайняти на кафедрі права 

Яґеллонського університету місце недостатньо компетентного правознавця, 

колишнього генерала австрійської армії Гіртлера. Показово, що на випадок, якби 

цього не вдалося зробити, Бобжинський розглядав варіант працевлаштування у 

Львівському університеті, намагаючись розвідати ситуацію у галицькій 

столиці241. 

Цілком імовірно, що саме перебування у Німеччині посприяло 

формулюванню ідей, невдовзі виголошених в «Історії Польщі в нарисі» та інших 

працях Бобжинського. На жаль, біографи історика оглядають цей період доволі 

побіжно, тож інформації про нього обмаль. Оскільки німецькі джерела нам 

наразі недоступні, ми послуговуємося мозаїчними свідченнями польської 

історіографії. Отже, Бобжинський виїхав до Страсбурґа на студії до знавця 

римського і германського права, ерудита Рудольфа Зома242, автора відомої 

правничо-політичної книги про судоустрій Імперії франків «Die Fränkische 

Reichs- und Gerichtsverfassung», написаної у 1871 р.243. Ця та решта його праць 

відзначалися стрункістю викладу думок та логічною схемою висновків, хоч, за 

характеристикою в енциклопедії Брокгауза і Ефрона, «[...]іноді були занадто 

стрункі для хаосу відносин, котрі він вивчав, проте загалом правильні як 

основний закон розвитку»244. Крім Страсбурґа, Бобжинський відвідував лекції в 

Берліні, де познайомився із Ґеорґом Вайтцом (1813–1886) ‒ істориком і 

                                                 
240 Andrzej Skrzypek, «Michał Bobrzyński jako organizator nauki i wydawca źródeł», Kwartalnik 

Historyczny 85, вип. 3 (1978): 650. 
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політиком, учнем Леопольда фон Ранке та знавцем середньовічної історії 

Німеччини. Основним здобутком Ґеорґа Вайтца стала публікація середньовічних 

джерел у монументальній серії «Monumenta Germaniae historica», чому він 

присвятив майже 50 років свого життя245. Цей приклад, очевидно, вплинув на 

Бобжинського, і по розширенню своєї габілітаційної праці на історію німецького 

права246 та написанню підручника із тієї ж дисципліни247, він узявся за підготовку 

джерел до видання «Стародавніх пам’яток польського права», започаткованого 

Антонієм Зиґмунтом Гельцелем (1808–1870)248. 

Як і його німецькі вчителі, Бобжинський серйозно роздумував над 

поєднанням дисциплін – права та історії, а також соціології, хоча й не 

використовував назви цієї науки, натомість послуговуючись розмитим 

узагальненням «суспільно-політичних наук». Слідуючи за позитивістськими 

гаслами, він уявляв історичне дослідження як прискіпливе вивчення джерел із 

особливою увагою до деталей. Але для того, щоб опис минулого був не лише 

хронікою фактів, він мусить спиратися на ширшу основу, яку Бобжинський 

задекларував так: «Праця історика є нічим іншим, як збиранням історичних 

фактів і застосуванням до них результатів суспільних та політичних наук»249. 

Анджей Ґрабський зауважив цю радикальну ідею Бобжинського і для 

окреслення поглядів краківського історика, запропонував поняття 

«номотетичного соціологізму», тобто переконання у можливості відкрити закони 

функціонування суспільства так само, як і закони природи. Позаяк історія 

демонструє лише окремі принципи розвитку в конкретних умовах, то виведення 

її загальних законів належить суспільним наукам, так би мовити, більшого 

масштабу250. Термін «номотетизм», вперше запропонований Іммануїлом Кантом 
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(1724–1804)251 і використаний Ґрабським, має усталене застосування у філософії. 

У 1894 р. філософ Баденської неокантіанської школи Вільгельм Віндельбанд 

(1848–1915) у своїй праці «Geschichte und Naturwissenschaft» поділив науки на 

«номотетичні», тобто такі, чия методологія дозволяє визначати закони 

(природничі науки), та «ідіографічні» ‒ ті, що досліджують унікальні явища 

(сюди, з-поміж інших гуманітарних наук, філософ відніс й історію). Віндельбанд 

зазначив, що при цьому жодна наука не може існувати, користуючись лише 

одним типом методів252, чим, до слова, вирішив дилему Міхала Бобжинського 

кін. 1870-х рр. У визначенні Ґрабського прикметник «номотетичний» означає 

такий, що сфокусований на пошуку та встановлення законів, а іменник 

«соціологізм» свідчить про те, що ці закони повинна встановити саме соціологія. 

Ґрабський вжив це поняття у статті, завданням якої було окреслити погляди 

Бобжинського виключно на онтологію історії, а не на весь комплекс теорії 

історії253. Натомість у нашому дослідженні ми аналізуємо широкий комплекс 

його ідей, які не вкладаються в обмежені рамки «соціологізму», до того ж, Міхал 

Бобжинський навіть не вживав назви цієї науки. Також поняттю Ґрабського не 

вистачає згадки про позитивізм із його чільними характеритиками «правди», 

«факту», «об’єктивності» та «науковості». Саме тому нам видається 

доцільнішим використання терміну «соціологічно-орієнтований позитивізм», 

який, з одного боку, фіксує – не гублячись в деталях онтології історії – ідею 

Бобжинського про те, що «праця історика повинна служити розвитку суспільних 

та політичних наук»254, і водночас акцентує, що центром цих поглядів є саме 

позитивізм. 

Переходячи до аналізу тексту Бобжинського, зауважимо, що його 

стилістика не виглядає такою по-об’єктивістськи науковою, як могло би 

очікуватись від історика-позитивіста. Якщо в описі раннього періоду історії, 
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Бобжинський ще пам’ятає про необхідність апеляції до «фактів», то чим ближче 

до нової доби, тим менше він згадує цей термін. Наприклад те, що перші 

держави виникли тільки в тих слов’янських народів, які були асимільовані 

чужими, більш вправними в державництві ‒ це «історичний факт»255, натомість 

опис війн XV чи XVIII ст. згадкою про «факти» не підкріплюється.  

Однією з найяскравіших апеляцій, запозичених позитивістами з 

природничих наук, була «боротьба за існування» (в оригіналі: «walka o byt»). На 

сторінках книги Бобжинського, Польща змушена постійно доводити ворогам 

свою спроможність вистояти за будь-яких несприятливих умов. Чи не кожна 

війна є екзистенційно важливою, як у випадку Грюнвальдської битви 1410 р., 

коли Польща і Тевтонський Орден «понад сто років готувалися до смертельного 

бою»256, або ж у боротьбі зі своєю єдиною супротивницею Швецією наприкінці 

1580-х257. Були часи, коли молода держава «мала смертельних ворогів серед усіх 

своїх сусідів»258, а бувало й так, що навпаки ‒ її боялися як найбільшу загрозу259. 

Варто зазначити, що в шати «боротьби за існування» Бобжинський дуже часто 

одягає протистояння з німцями260, натомість контакти з Руссю демонструють 

польську «життєву силу» (в оригіналі: «siła żywotna»): наприклад, саме так 

представлено приєднання Червоної Русі, в якому ця «сила» проявила себе 

найвиразніше261. Козацьке повстання теж було справою «великою і життєвою», 

бо носило в собі «суспільний, релігійний і політичний зміст»262. 

Згідно з метафорикою Спенсера, Бобжинський представляє свою країну як 

живий організм, який може вижити тоді, коли його володаря наділено 

непересічною вітальною силою (репліка неоромантизму263), а також коли в нього 
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є політична мета, яка провадить державу до прогресу (репліка позитивізму264). 

Останній маркується в категоріях цивілізаційного поступу. Так, коли у ХІІІ ст. в 

Київській Русі занепадають принципи одноосібної влади, а династія 

розпорошується, то монгольська навала без перешкоди «[...] гамує своїм 

варварським впливом природний розвиток [руських князівств. – Л.К.] і обриває 

їхні зв’язки з цивілізованим світом»265. З іншого боку, прогрес неможливий без 

свободи, але свобода дістається лише за розумного врядування. Наприклад, 

литвини, які запозичили феодальну організацію від русинів тоді, коли та вже 

була застарілою, не зуміли вповні досягнути розвитку; «відштовхуючи західну 

цивілізацію», засвоєну в XIV ст. Польщею, литовські князі передали владу до 

рук незліченного боярства, а відтак, «ніхто не мав свободи, бо не мав опіки 

держави» (репліка історичного мислення Ранке266). «Стосунки такого роду, ‒ 

пише Бобжинський, ‒ зміцнювали дух карності та послуху, сприяли сильній 

воєнній організації, але, гамуючи дух свободи і самостійності, гамували також 

вищий розвиток та справжній прогрес»267. 

Прогрес, за Бобжинським, вимагає постійного оновлення; розвиток 

неможливий без нових ідей, нової влади, що штовхає до кращої політичної 

організації. Брак саме так витлумаченого прогресу позначає усі важкі для 

Польщі періоди: наприклад, перед козацьким повстанням Хмельницького 1648 р. 

«Польща сяяла тільки тим, що залишалося від давнього сяяння, але не була в 

стані народжувати нові думки»268. Разом з тим, розвиток має бути поступовим, не 

вдасться наростити силу, простуючи наввипередки із можливостями. Таким, за 

оцінкою Бобжинського, стало вбивство в ХІ ст. краківського єпископа 

Станіслава (1030–1079) королем Болеславом Сміливим (967–1025): воно 

принесло Польщі ідею свободи від монаршого всевладдя, але ідея ця була 

завчасною. «Чи не кращим був для тогочасної Польщі, ‒ риторично питає 
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історик, ‒ отой абсолютизм перших Болеславів, який утримував напівдике 

суспільство в тисках фізичною силою? Чи суспільство могло розсудливо 

скористатися тією ідеєю свободи?»269 Те саме бачимо у сюжеті про отримання 

шляхтою самоврядних прав: за Бобжинським, це сталося надто рано, бо 

розхитало країну, знаменуючи перші симптоми її занепаду. 

Схожі ознаки вітальності володарів й прогресу Бобжинський прикладає не 

лише до Польщі, а й до інших країн. Наприклад, він захоплюється Іваном 

Грозним (1530–1584), який, за його висловом, відкрив «нову еру в історії 

Північної Русі»270, а розлад у Московському царстві періоду Смути пов’язує із 

вигасанням династії: «Врятувати її [Москву. – Л.К.] від знищення могла тільки 

нова сильна династія»271. 

Утім, здійснювати «сильне правління» може лише той володар, який дбає 

про загальне благо та освіту. До таких Бобжинський зараховує Казимира 

Великого (1310–1370) – одного з найулюбленіших героїв польської історії, бо 

той «дбав про духовні потреби народу» і ширив «не тільки моральність, а й 

освіту». Не обійдено увагою і значущості права: «Наука, яку підтримував 

Казимир Великий, мала виключно практичний напрямок», і хоч вона «не 

створила жодної літератури», зате «тогочасні доктори й магістри римського та 

канонічного права […] стоять при боці короля». Право «рятувало короля й 

державу» в питаннях владного устрою, тож не дивно, що «прагнучи той рятівний 

вплив науки, особливо правничої, розширити, Казимир із дозволу папи Урбана V 

закладає у 1364 р. університет у Кракові за прикладом Болонського. Не було в 

ньому ще теології, зате правничу науку висунуто на перший план»272. На думку 

Бобжинського, саме розвиток правничої науки допомагає Польщі зайняти 

домінуючу позицію в Центральній Європі. 

Віддавши шану правничій науці, Міхал Бобжинський занурюється в 

історичні паралелі та поради. Тільки потрапивши в орбіту цивілізованих держав 
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і перейнявши від них тенденції розвитку, Польща стає «історичною», натомість 

литвини, здавна оселені в пущах над Німаном, перебували «в дикунстві й мороці 

історії», аж доки над берегами Балтики не осіли два німецьких ордени, що 

«пробудило їх [литвинів. – Л.К.] до історичного життя»273. Занепад Польщі за 

Зиґмунта ІІІ (1566–1632) охарактеризовано, серед іншого, ще й як «убивство 

історичної правди»: «Цензура […] вбила історіописання, яке єдине могло ще 

відкрити очі народу на його помилки і виказувати злочини та ницість окремих 

осіб»274. Апеляція до рятівної «правди історії» (романтична репліка) 

доповнюється нагадуванням про функцію історії як magistra vitae. Наприклад, 

жорстокі козацькі повстання, пише Бобжинський, почалися з провини поляків, і 

про ці війни «польські історики раді були б промовчати, добре відчуваючи, що 

перемоги над козаками не приносять шани державі й народу»275, проте цю важку 

сторінку треба ретельно і «неупереджено» вивчати, щоб винести урок на 

майбутнє. Утім, позитивіст перемагає, тож його рецепт доброго дослідження 

нагадує, що «історикові не можна бути поетом, не можна йому оцінювати справи 

і людей за художніми почуттями, намірами і думками, а тільки на підставі 

вчинених дій і фактів»276. Загалом же, за підсумковим вердиктом Бобжинського, 

«історик, який вдивляється глибше в минуле, не може підтримувати зітлілий 

організм Речі Посполитої і його засліплених прихильників, а повинен рішучо 

оцінити позиції кожного державного повороту, що походить чи то від короля, чи 

від наймудріших людей із народу»277.  

Підсумовуючи, можна констатувати, що Міхал Бобжинський не зміг на 

практиці послідовно застосувати принципи позитивізму, які імпонували його 

теоретичним засадам. Єдине, в чому позитивістську філософію історії витримано 

незаперечно – це оцінка минулого в категоріях прогресу, який замінив у 

секуляризованому історіописанні Бобжинського концепцію Божого Провидіння, 
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що нею послуговувались попередники, Шуйський і Калінка278. Натомість 

фактографічне забезпечення викладу поверхове, а накладання на події оціночних 

категорій суперечить «об’єктивістським» настановам. Крім того, Бобжинський 

раз по раз впадає то у (нео)романтичні, то у просвітницькі, то у злободенні 

політичні акценти, які ми детальніше проаналізуємо в наступному підрозділі. 

2.1.2. «В ім’я історичної правди» як декларація вибору Бобжинського в 

суперечці між історизмом та соціологією 

Міхал Бобжинський, відчуваючи, що в нарисі йому не вдалося викласти 

свої погляди достатньо переконливо, вирішив обґрунтувати вподобану ним 

теорію «соціологізованої» позитивістської історії в окремій брошурі під 

промовистою назвою: «В ім’я історичної правди. Мова про завдання історії та її 

сучасне становище. З приводу журналістських реплік про свою працю „Історія 

Польщі в нарисі” окреслив Міхал Бобжинський». Текст було опубліковано після 

нарису і його назва свідчила про те, що Бобжинський вже отримав певну 

критику й нібито відповідає саме на неї. Проте ми припускаємо, що цей текст 

був написаний одночасно з «Історією Польщі в нарисі» і є її методологічним 

додатком. Зокрема, можна стверджувати, що текст був написаний до появи 

наукових рецензій від колег – по-перше тому, що Юзеф Шуйський і Станіслав 

Смолька у своїх рецензіях вже з ним сперечаються, а, по-друге, тому, що в 

брошурі немає адресних контраргументів, характерних для полеміки належного 

наукового рівня. Тип оповіді в цьому тексті повчальний, а з огляду на структуру 

і невеликий обсяг, можна сказати, дидактичний. Припускаємо, що Бобжинський, 

як молодий професор, першопочатково прагнув поділитися власними роздумами 

про теорію історії у форматі посібника, щоб студенти чи історики-початківці 

могли звернутися до нього за методологічною інформацією. У Вступі ми 
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висунули гіпотезу, що цей твір є унікальним свідченням про існування дискусії 

між соціологією та історією в польській історичній науці в контексті доби 

позитивізму, тому вважаємо доцільним дати короткий переказ позицій брошури, 

надмірно не переобтяжуючи їх власною інтерпретацією. 

Брошура розбита на розділи і перший з них носить назву «Наука про 

джерела»279. Такий початок відповідає позитивістському підходу до історії, який 

вимагав охайності й ретельності досліджень, а, отже, й використання 

відповідного «матеріалу». Факт – це зовнішні прояви будь-якої діяльності і 

життя; кожен факт залишає свідчення, за якими історики відбудовують образ 

минулого. Наука, що навчає правильній роботі з цими свідченнями є наукою про 

історичні джерела, де кожен слід минулого є джерелом для його ближчого 

пізнання. Бобжинський стверджує, що раніше такої науки не існувало, тому 

кожен історик був змушений самостійно працювати з джерелами, спираючись на 

приклади інших та на власний розсуд, увагу і кмітливість280. Були історики, які 

досягали майстерності в роботі з джерелом, але жоден із них не сформував 

загальних засад праці, якими могли би скористатися майбутні покоління. Ян 

Длуґош (1415–1480) був першим істориком, який працював з джерелами, його 

наступниками були Нарушевич та Лелевель і ніхто раніше не працював з 

джерелами на такому високому рівні. Цей рівень складається з відкриття нового 

комплексу джерел, їхнього глибокого опрацювання і, насамкінець, наукової 

критики. Бобжинський вважає, що в актуальній для нього епосі мистецтво 

збирання та віднайдення фактів набуло загального вжитку, і завдяки французькій 

та німецькій школам, які в сер. ХІХ ст. сформулювали принципи вивчення та 

критики джерел, перетворилося на науку, що з кожним роком прогресує. 

Цікавим є спостереження Бобжинського про результати, яких на той час досягла 

наука про джерела (зауважимо, що автор ще не називав її «джерелознавством»): 

1) вона відкрила усі можливі види джерел, на які історик повинен звернути свою 

увагу; 2) засвідчила необхідність вивчення умов та контексту постання джерела, 
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а також довела його вірогідність і важливість для публікації; 3) розрізнила та 

ієрархізувала джерела за їхньою відповідністю до завдань дослідження; 4) 

створила 2 методології історичного дослідження: перша – це використання усіх 

джерел, які стосуються певної епохи чи факту; друга – зворотна методологія – 

застосовується у випадку недостатньої кількості джерел певної епохи. В такому 

разі необхідно вивчити наступну епоху і реконструювати, що в ній є нового, а 

що вона запозичила із попередньої доби281. 

Наступний розділ присвячено підставам історичного переконання282. Після 

віднайдення та вивчення фактів, історику варто задатися питанням їхнього 

порядку та організації. Щоб навчитися ранжувати факти за важливістю та 

створити між ними зв’язки, історична наука пройшла три фази розвитку. В 

першій фазі – хронік та літописів – хроніст обирав, на думку Бобжинського, 

абсолютно довільні факти; краківського історика відверто дивує, чому в 

хроніках інформація про зміну королівської династії виступає на одному рівні зі 

згадкою про якусь комету, а інформації про життя суспільства та розвиток 

господарства взагалі немає283. В цьому типі історіописання Бобжинському, окрім 

нестачні «важливих» для нього фактів, не подобається, що автори слідують 

певному шаблону і, якщо їм не вистачає фактів для його конструкції – можуть їх 

вигадувати. До цієї течії він зараховує римського історика Тита Лівія (59 до н.е. 

– 17 н.е.), а його послідовниками в польському історіописанні вважає Длуґоша та 

навіть Нарушевича. 

Другий рівень Міхал Бобжинський називає філософським, бо на ньому 

історик добирає лише ті факти, які здатні продемонструвати та аргументувати 

його власну ідеологічну позицію. Водночас Бобжинський зауважує, що існують 

змістовні філософські погляди, «в яких певна складова наближається до правди, 

тож історія, яка на них спирається, може мати деякі переваги»284. Така історія 

називається «філософією історії», і в Польщі вона була представлена Лелевелем 
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у його ідеї гміновладства. Цілковито протилежною від неї є історія, яка 

пишеться на самих фактах, без пояснення та об’єднання, що взагалі не має 

жодного сенсу, бо без логічного пояснення факти per se не є наукою. Факти 

потребують вивчення та судження, але судження це повинно відбуватися за 

певним загальним для всіх законом, як суд над злочинцем. Ці загальні закони, 

необхідні для правильної оцінки минулого, Бобжинський пропонує запозичувати 

з суспільних та політичних наук:  

«Історик, який повинен відтворити цілу картину історичного розвитку людства 

з одиничних фактів чи проявів його життя, повинен в оцінці й вивченні цих 

проявів спертися на наукову підставу наук, що вивчають суспільне життя 

людини, тих, що стверджують умови й закони, яким воно підлягає, тобто 

суспільних та політичних наук»285. 

Щоб ще раз – вже остаточно – акцентувати власний доволі ексцентричний 

позитивістський погляд, Бобжинський, розпочинає наступний розділ про 

історичну працю тією ж тезою, що закінчив попередній: «Праця історика є нічим 

іншим, як збиранням фактів минулого і застосуванням до них результатів 

суспільних і політичних наук»286 . Це твердження зустріне непідробне обурення 

(що ми побачимо в наступному розділі) з боку всіх рецензентів, а особливо 

Юзефа Шуйського у його прагненні довести, що історія, яка існувала завжди, не 

може бути служницею наук, які постали протягом останнього століття. Міхал 

Бобжинський вважав історію важливою складовою для розуміння природи 

людського суспільства, однак відмовляв їй у самостійній спроможності 

розтлумачити соціальний світ у всіх його проявах; для таких ґрандіозних 

висновків необхідні були інші підходи, які надавали нові прогресивні науки. 

Історія могла бути лише одним з інструментів, на розтлумаченні ролі якого 

Бобжинський і зупинився.  

Бобжинському імпонує ідея національної історії, бо «народ і держава – це 

найвища, природна, здатна на саморозвиток система (організм) [дужки 
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Бобжинського. – Л.К.], на який до цього часу спромоглося людство»287. 

Описуючи державу, Міхал Бобжинський звертається до прикладу Речі 

Посполитої і проблеми окремішності литовського, польського і руського 

народів, які до неї входили. Історик стверджує, що саме ґрунтовні 

спостереження суспільних і політичних наук дозволяють зрозуміти помилковість 

об’єднання цих трьох народів в єдину цілість. З тексту не зрозуміло, які саме 

науки і які їхні спостереження автор мав на увазі, але можна припустити, що 

йому йшлося про культурну, мовленнєву і релігійну відмінності. Галичанин 

Бобжинський зауважив це особисто, а підтвердження свого досвіду знайшов 

пізніше у літературі, якій довіряв як джерелу наукових знань. У своїх спогадах, 

написаних майже через півсторіччя від «Історії Польщі в нарисі», Бобжинський 

згадує про викладача-русина в гімназії св. Анни на прізвище Таняшкевич, який 

був для нього, молодого учня, авторитетом288. Окреме дослідницьке питання, 

чому саме цей викладач пригадався колишньому політику й історику на схилку 

його діяльності, відповідь на яке може мати політичну конотацію, але 

однозначно можна стверджувати, що позиція і Бобжинського-історика, і 

Бобжинського-політика стосовно народів, з якими його народ ділив власну 

державу та неофіційну автономію в Галичині, залишалась хоч і дещо зверхньою, 

але завжди толерантною і неконфліктною. Причина такого підходу – визнання 

окремішності руського та литовського народів – була, зрештою, доволі 

нешляхетною: «Якщо Русь і Литва вже від Мєшка І і Хороброго були Польщею, 

то зникає уся заслуга нашої історії, яка полягає в тому, що ми на далекі східні 

простори занесли вогонь цивілізації і нашої господарчої праці»289. 

Бобжинський прагнув «соціологізувати» гуманітарне знання за принципом 

природничих наук. Пишучи свої праці у 1879 р., він вважав що головним 

завданням науковця є напрацювання загальних законів, які в майбутньому 

будуть слугувати для вирішення будь-яких соціально-політичних проблем. 
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Історик повинен описати певну історичну систему чи організм і окреслити його 

життя в цілісності і різноманітних проявах його минулого. Саме так 

Бобжинський формулює ціль, завдання і поняття історії. У розв’язанні цієї 

нелегкої загадки історії допомагають суспільні та політичні науки. Бобжинський 

прирівнює їх до анатомії: лікар порівнює стан здоров’я конкретної особи із 

загальними фізіологічними нормами і робить відповідні висновки. Історик, 

знаючи «фізіологію» держави чи суспільства, зможе легко діагностувати розквіт 

чи занепад устрою в конкретній часовій епосі, вказати на їхні причини і 

спрогнозувати результати290. Таким чином, суспільно-політичні науки, 

спираючись на конкретні факти, підводять важливі підсумки для сучасного 

супільства. Завдання ж історика полягає в тому, щоб розтлумачити історичні 

причини актуальних проблем. З метою ілюстрації вищесказаного, Бобжинський 

наводить приклад історика Кароля Ґоффмана (1798–1875). Останній, не знаючи 

давно доведеної соціальною наукою правди, вважав, що занепад Польщі 

розпочався зі смертю короля Болеслава Кривоустого (1107–1138) та 

проігнорував факт активного розвитку суспільства291. Бобжинський опонує 

історикам державного устрою і стверджує, що в час, коли Польща втратила 

державну міць, естафета прогресу опинилася в руках суспільства. Саме завдяки 

соціальним змінам відбувся перехід від патріархальної до патримоніальної 

епохи, – так Бобжинський доводить, що він винайшов свій хронологічний поділ, 

спираючись на самоврядне суспільство, а не на державній устрій. Імовірно, це 

звело його на манівці і не дозволило визначити власний нарис історією польської 

держави і врядування. У наступному розділі ми побачимо, що рецензенти, 

навпаки, не вбачали тут жодної суперечності, і радили Міхалу Бобжинському 

характеризувати свій твір виключно як історію адміністрації. 

У четвертому розділі Бобжинський ставить перед історією два окремих 

завдання – суспільне та наукове292. Наукове полягає на поєднанні зусиль із 
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суспільно-політичними науками, де історія надає матеріал, а соціальні науки – 

висновки й «закони», що вона їх далі використовуватиме:  

«Допоки між істориками та вченими, які досліджують природу держав і 

суспільств не буде встановлено міцний зв’язок, допоки перші не будуть знати 

висновків із праць других і обмінюватися тими висновками між собою, до того 

часу не може бути мови про помітний швидкий прогрес обох [наукових. – Л.К.] 

навичок»293.  

Крім наукового завдання, історії належить також завдання суспільне. При 

чому, мова йде виключно про історію конкретної держави чи народу. Історик, 

який відповідально ставиться до свого дослідження і будує його на висновках 

політичних наук, шукає встановлені ними закони в історії власного народу. Під 

час пошуку історик може віднайти численні невеличкі правила і традиції, що 

становитимуть індивідуальність історичного твору. Якщо історик 

дотримуватиметься чіткої методології, це допоможе йому зробити з історії 

корисний повчальний матеріал, в якому не буде вигадок та містифікацій, для 

вжитку власного народу, бо ж «ще Цицерон говорив: historia est magistra 

vitae»294. Міхал Бобжинський категорично ставиться до ідеї, що історія може бути 

ціллю сама в собі. Якщо предмет вивчення історії та суспільно-політичних наук, 

пояснює Бобжинський, є один і той самий – дослідження суспільного життя 

людини, то історія не може більше посідати жодної окремої цілі чи завдання295.  

Міхал Бобжинський також вводить позитивістську ідею гіпотези, яка є 

прототипом правди. «Переконання історика ніколи не можуть бути остаточними, 

бо спираються на підстави, які невпинно покращуються та підносяться. Один і 

той самий історичний предмет є полем щоразу глибших досліджень, щоразу 

значніших висновків»296, – пише він. Якщо історику трапляються факти, які не 

дають можливості вибудувати конструкцію правдивого минулого, або цих 
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фактів просто недостатньо, він мусить висунути гіпотезу, яка принаймні не є 

неможливою чи фантастичною. Якщо історик цього не зробить, а лише 

унаочнить факти, то непрофесійні читачі неправильно їх зрозуміють, що 

призведе до розповсюдження псевдознання. У такому випадку, підсумовує 

Бобжинський, « [...] наукова гіпотеза має велике завдання – замінити історичну 

правду»297. Можливий також протилежний випадок, коли історик має перед 

собою об’єм фактів, яких він не здатен осягнути. Тоді наукова гіпотеза 

послужить йому формою, що допоможе організувати надбання історії та 

представити їх широкому загалу. Якщо ж факти відомі, але бракує законів, щоб 

зробити висновки, то гіпотеза також допоможе відкласти розумування до 

кращих часів – « [...] так гіпотеза прокладає шлях історичній правді»298. З цієї ж 

причини Бобжинський вважає, що існують випадки, коли припущення «якби» є 

цілком можливим і корисним для історії299. 

Услід розділам про припущення в історії, Бобжинський продовжує тему 

мистецтва історіописання:  

«Недостатньо просто добре досліджувати джерела і видавати щодо них 

доцільні судження. Якщо прагнеш бути істориком у цілковитому значенні 

цього слова, потрібно ще вміти своїй оповіді і коментарям надати відповідної, 

бездоганної з мистецької точки зору, форми. В інакшому випадку, історична 

праця не буде зрозумілою для всіх, і недолугою формою зіпсує та заплямує 

свої ретельні результати»300.  

Тут помічаємо слушне спостереження Бобжинського, запозичене з 

німецької історичної школи, що розуміння відповідності форми прийшло до 

істориків раніше, ніж майстерність роботи з джерелом, і тому сучасному 

досліднику потрібно бути уважним до обох складових своєї праці. В цьому ж 

розділі Бобжинський пояснює засади формулювання власного хронологічного 
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поділу та структуру оповіді301. Критика повинна надихати історика і 

підтверджувати цінність його праці. Зовнішня критика з боку звичайних читачів 

стверджує, що оповідь зрозуміла і доступна для розуміння поза науковим колом. 

Критика ж від колег-істориків, по-перше, допоможе виправити методологічні 

помилки в роботі з фактами, а, по-друге, є свідченням того, що професійні 

історики приймають автора до своїх лав: «Історик повинен тішитися, якщо після 

видання своєї праці, він зустрічає першу й другу її оцінку, що написана людьми, 

які своїми власними працями і оцінкою доводять, що розуміють значення історії 

і володіють строго науковим методом дослідження»302. 

Популярність історичної праці серед широкої публіки є для історика 

бажаною і приємною, але в гонитві за славою він не повинен нехтувати фактами 

і виконувати забаганки натовпу. Міхал Бобжинський також дає пораду, що 

робити в ситуації, коли, бездоганно написана з наукової точки зору, книга 

раптом стикається з емоційним несприйняттям з боку читачів. Причина полягає 

в тому, що читач має певні усталені історичні стереотипи і не здатен легко з 

ними попрощатися на користь нового погляду на історію. Іноді читач навмисно 

не бажає сприймати нову інформацію, бо його попереднє сприйняття історії 

міцно пов’язане з політичними та кар’єрними вигодами. Тут Бобжинський 

відверто стверджує зв’язок історії з сучасною політикою: «[...] яка б не була 

найвидатніша книга, хоч би й не було в ній жодного натяку на сучасні політичні 

справи і напрями, не може вона не вплинути на ці події»303. 

Міхал Бобжинський розділяє sacrum a profanum – наукову та 

публіцистичну критику. Він впевнений, що публіцист без належного досвіду в 

історіописанні не здатен оцінити наукову вартість книги. Історична праця 

вченого повинна спричиняти широку дискусію, але висловлюватись мають 

право лише ті, хто розуміє труднощі наукової праці:  
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«[...] вже багато хто судить про наукову гіпотезу Дарвіна; знання ж історії, а 

тим паче історії літератури, признає собі кожен, хто пише, а той, хто друкує, 

вважає це за справу своєї честі. Якби ж тільки це не були навички – і одні з 

найважчих, якби вони не вимагали повного занурення в них і кропіткого 

фахового дослідження!»304  

У цій цитаті – окрім визнання Бобжинським теорії Дарвіна взірцем 

наукової гіпотези – бачимо, що автор, з одного боку, визнає і окреслює труднощі 

історіописання, проте науковість історії досі не має чіткого лексичного 

формулювання. Історичний текст може бути «науковим», але словосполучення 

«історія як наука» в тексті Бобжинського не зустрічається. Історія має усі 

необхідні наукові характеристики, має методологію, має правила роботи з 

джерелами, епістеміологічну одиницю – «факт», але не може, з точки зору 

Бобжинського, називатися «наукою». На нашу думку, він не ставив собі за мету 

навмисно знецінити історію чи образити тих, хто нею займається. Правник за 

освітою і «товариш новинок», як називав його Юзеф Шуйський, Бобжинський 

був переконаний у тому, що право є наукою, і що науками є суспільно-політичні 

спеціальності, конкретні назви яких він, на жаль, не перелічив.  

Існує три способи розтлумачити причину постання незворушної 

впевненості Міхала Бобжинського в ексклюзивній, але не самостійній, позиції 

історії стосовно інших наук. По-перше, він міг запозичити цю ідею під час 

європейського стажування, де його захопив загальний настрій піднесення та 

захвату від постання нових суспільно-політичних наук. По-друге, Міхал 

Бобжинський міг транслювати авторитетний погляд когось із професорів, з 

якими зустрічався, або яких читав. Тут відразу варто звузити пошуки саме до 

авторитетної професури, адже Бобжинський однозначно окреслює відмінність 

між популярними переконаннями та «науковою республікою», віддаючи 

незаперечну перевагу у праві визначення науковості виключно останнім. Проте 

краківський історик не надав жодної цитати, посилання чи коментаря зі згадкою 

імені людини, чиї висновки він запозичив. Рецензенти Бобжинського з 
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краківської історичної школи були приголомшені ідеєю про те, що історію 

неможливо детермінувати як науку, а отже, не зустрічали її в інших працях, 

принаймні жоден із них не наводить конкретного джерела, так само як і 

Бобжинський. Зрештою, Бобжинський міг самостійно дійти до подібних 

висновків. На користь цього варіанту мовить те, що хід думок Бобжинського не 

завжди послідовний, деякі ідеї повторюються, що радше нагадує чернетку 

власних роздумів, ніж поступовий конспект. Досить імовірним може бути 

варіант непрямого запозичення ідей, коли дослідник звертається не до 

першоджерела, а до інтерпретацій. Ярослав Грицак у інтелектуальній біографії 

Івана Франка (1856–1916) зазначає, що у студентські роки (які, до речі, також 

припадають на 1879 р. – дату поновлення поета у Львівському університеті) 

Франко був прихильником позитивістської філософії Оґюста Конта, але читав не 

оригінали, а «перекази» його праць. Автором польськомовного «переказу» під 

назвою «Соціологія Оґюста Конта» (1875) був Болеслав (1835–1935) та навіть 

він користувався не французьким першоджерелом, а версіями німецьких 

авторів305. Дуже схоже, що подібну «інтелектуальну географію» міг мати й 

позитивізм Міхала Бобжинського. Та навіть якщо подібні думки висловлювали з 

кафедр у Страсбургу, для польського суспільства вони були новиною, інакше не 

викликали б дискусію та емоційну реакцію рецензентів, – як публіцистів, так і 

академічного кола. Щоб довести цю тезу, в наступному розділі ми звернемося не 

тільки до рецензій істориків із Кракова, а також до львів’янина Ксаверія Ліске, 

адже Львів був столицею Галичини і становив наприкінці ХІХ ст. разом із 

Краковом єдиний інтелектуальний простір. 

Повертаючись до тексту Міхала Бобжинського, зазначимо, що автор 

відповідає не на конкретні зауваження стосовно власного тексту, а на «ті закиди, 

з якими зустрічається кожна історична наукова книжка в публіцистичній 
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критиці»306. Ці відповіді він також групує в окремі розділи. Першим закидом є 

вимога неупередженості історика, з якою Бобжинський незгоден:  

«Неупередженості, в прямому розумінні цього слова, ніколи не можна 

вимагати від історика. Неупередженим може бути лише історичний факт, який 

є для історика предметом дослідження. Історик, який прагне оцінити цей факт, 

повинен щодо нього зайняти певну позицію, яку ми вже описали в другому 

розділі»307.  

Наявність позиції для Бобжинського – це даність, ознака мислення, якої не 

можна уникнути; спроби її позбутися чи завуалювати спричинять втрату самого 

предмету дослідження, оскільки автор загубиться в деталях і втратить зміст. 

Водночас наукова позиція автора повинна горувати над суб’єктивними 

оцінками. Це допоможе наступному поколінню істориків описати минуле 

об’єктивніше, «з вищої точки зору». У цій репліці знову помічаємо віру Міхала 

Бобжинського в прогрес як науки, так і самого процесу пізнання, адже 

прийдешні покоління будуть майстерніше володіти мистецтвом інтерпретації 

фактів. Його оптимізм підсилюється також ліберальним ставленням до сучасних 

дослідників: Бобжинський вважає, що кожен історик, при умові, що він 

дотримується методології роботи з джерелами та принципів науковості, вільний 

у створенні інтерпретаційних моделей, які віддзеркалюють його світогляд та 

суспільно-політичні позиції. Цю ж свободу дослідницького сумління озвучує і 

Юзеф Шуйський; не виключено, що саме Шуйський своїм прикладом та 

атмосферою, яку він створив, коли очолив кафедру історії в Яґеллонському 

університеті, надихнув молодше покоління істориків, до якого належав і 

Бобжинський, на подібну інтелектуальну незалежність.  

Історик – це жива людина, і йому важко боротися з упередженістю щодо 

організацій та спільнот, до яких він сам належить: «Найскладніше, зрештою, 

відкинути власні упередження щодо народу, історію якого пишеш»308. У цій 
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цитаті бачимо, що сприйняття поняття «народ» залишається романтичним, 

термін пов’язаний з емоціями, особистими переживаннями. Бобжинський 

передав їх дещо раніше тезою про те, що особистість – є складовою народу, а 

отже кожен несе в собі його ознаки і вину за невдачі. Текст Міхала 

Бобжинського засвідчує поступовий перехід до нової епохи історіописання, і 

відповідну йому відсутність однозначного тлумачення понять. Бобжинський 

прагне уніфікувати науковий апарат, як це роблять на його очах суспільно-

політичні науки, але не має для цього ані підстав, ані компетенції, ані – що 

найважливіше – суспільної потреби, адже поляки ще чітко не висловили свою 

потребу артикулювати «політичну націю» замість «народу», який, тим більше, 

також був доволі «політичним». Доказом цієї романтичної невизначеності є 

поразки поляків у політичній площині: після Весни народів та Січневого 

повстання (яке, хоч і проходило на підросійських теренах, але мало значну 

підтримку й в австрійській частині Польщі) їм навіть не вдалося домогтися від 

Ґабсбургів автономії. В цей самий час Угорщина отримала незалежність і надала 

власну автономію – без узгодження з Австрією – Хорватії. Цікаво, що поляки 

мали власний проект щодо автономії і навіть доволі значні шанси на його 

втілення, але внутрішнє непорозуміння і невизначеність у питанні якої ж 

держави вони потребують, дозволило Австрії проігнорувати цей запит309. 

Заключний, десятий, розділ історіософської брошури Міхала 

Бобжинського носить гучну назву доволі спірного, а в часи історизму навіть 

риторичного, питання, а саме – «Історична правда». Бобжинський вважає, що 

історик, який діє згідно наукових засад і етики роботи з джерелом, a priori не 

фальшує історичну правду, і не надає твору песимістичного чи оптимістичного 

настрою, адже замість нього говорять факти. Він згадує передмову Калінки до 

книжки «Останні роки панування Станіслава Авґуста» (1863), в якій він відповів 

критикам на закиди щодо демонстрації неприємних, песимістичних фактів, 
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мовляв, він мусив приховати таку несимпатичну правду310. Текст Бобжинського 

виявляє дві помітні зміни, що трапилися протягом п’ятнадцяти років, які минули 

від дати виходу книги Калінки. Перша – це тріумф факту, який, нібито, виключа 

різночитання. Друга – це наявність інститутів, офіційних наукових спільнот, 

належність до яких засвідчує професійність історика. Ці дві речі свідчать, що 

історик у 1879 р. більше не ніс самостійну відповідальність за свої тексти, а 

перекладав її на «факти» та спільноту. Саме вони верифікували «історичну 

правду», що тепер не залежала від історика, була більшою за нього. 

Міхала Бобжинського характеризує також певний науковий протекціонізм: 

він впевнений, що історію свого народу, хай і песимістичну, повинен писати 

саме вітчизняний історик. Нам видається, що на дану позицію рівною мірою 

вплинули закордонне відрядження і особистість краківського історика, якого 

характеризувала помітна амбітність. У Німеччині він став свідком активної 

наукової роботи, розвитку нових суспільних наук і зрозумів, що має бажання 

стати таким піонером у польській науці. Віра Бобжинського у відповідальність 

кожної людини щодо майбутнього народу підсилила бажання діяти. В тексті 

Бобжинський антропологізує народ, щоб провести цю оптимістичну паралель 

розвитку, де, якщо діє кожен громадянин, то й спільноті це піде на користь: «[...] 

людина чи народ, який самостійно визнає свої гріхи та помилки, який вивчить 

їхні причини й наслідки, виявить таким чином, що хвиля забуття не була для 

нього хвилею цілковитого занепаду, що в ньому збереглися здорові риси і сили, 

які ще здатні потужно розвинутися»311. 

Насамкінець Міхал Бобжинський згадує про молодь. Питання підготовки 

молодого покоління до життя в новому, незрозумілому, але прогресивному, 

майбутньому було чільною проблемою європейської науки ІІ пол. ХІХ ст. 

Науковці, як ніхто інший, були пов’язані з дидактикою, а тим більше – питанням 

історичної освіти, адже від того, яку історію знатиме молодь, залежало життя 

народу. Бобжинський впевнений, що науковий матеріал для молоді (на жаль, він 
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прямо не зазначає, про який вік йдеться, але мова щонайменше про старшу 

школу чи студентів) не повинен відрізнятися від того, що читають «дорослі» 

люди: «Якщо хтось, то тільки молодь повинна споживати правду, наскільки 

тільки своїм освітнім рівнем зможе огорнути та зрозуміти»312. Фальшування 

історії змусить молодь або відвернутися від нецікавого минулого, або довіряти 

нечесним людям, що використовуватимуть їх для досягнення власних інтересів 

(тут очевидна дошкульна репліка в бік повстанських позицій). В останньому 

абзаці Бобжинський, розповідаючи про знайому йому історичну «кухню» у 

Кракові, характеризує ті важливі інституційні зміни, які відбулися з польським 

історичним товариством у його час, і які тепер відкриті для культурного, 

наукового та політичного розвитку молоді: нове покоління молодих істориків, 

під керівництвом Шуйського і Калінки; спільна наукова методологія; 

різноманіття напрямів та історичних дисциплін; університетські кафедри та 

наукові видання. Все це, підсумовує автор, призведе до загального визнання 

гасла «в ім’я історичної правди» у польському суспільстві313. На нашу думку, це 

завершення методологічної праці є показовим, адже Бобжинський 

продемонстрував не тільки позитивістську віру у високий ідеал прогресу, а й 

проілюстрував реальність його досягнення шляхом змін соціальних інститутів. 

Висновки. Міхал Бобжинський, натхнений актуальними для європейської 

науки ідеями позитивізму, одночасно підготував історичний синтез «Історія 

Польщі в нарисі» та брошуру «В ім’я історичної правди». Перший твір був 

практичною спробою застосування соціологічно-орієнтованого позитивізму в 

створенні історичного наративу, але автор і сам зауважив її недоліки. Щоб 

виправити ситуацію та роз’яснити свої погляди на теорію історії, Бобжинський 

написав теоретичний текст, де намагався дати визначення та окреслити завдання 

науки про джерела (термін «джерелознавство» він не вживав), історичного 

судження, гіпотези в історії та історичної правди. Бобжинський вважав, що 

головне завдання історика – це розтлумачити історичні причини актуальних 

                                                 
312 Bobrzyński, W imię prawdy dziejowej, 39. 
313 Там само, 40. 
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проблем. Надати ж стрункості цим висновкам і означити структуру розвитку 

людського суспільства повинні суспільно-політичні науки (яких автор також не 

називає), що, послуговуючись історичним матеріалом, випрацьовують сталі 

закони за прикладом природничих наук. При цьому однією з найвищих 

суспільних структур є національна держава. Бобжинський вважав, що історик не 

здатен позбутися упереджень стосовно власного народу, але історична правда 

більше не залежала від дослідника та недоліків його індивідуальної 

інтерпретації, бо її верифікував «факт» і думка професійної спільноти. Так Міхал 

Бобжинський запропонував досягти позитивістської мети віднайдення 

«історичної правди» засобами суспільних наук, таким чином поділивши й 

відповідальність за неї. 

2.2. Суспільно-політичні погляди Міхала Бобжинського на сторінках 

«Історії Польщі в нарисі» в контексті галицької політики 1870-х рр. 

Міхал Бобжинський не приховував наміру поєднати історію з політикою та, 

як чи не кожний польський інтелектуал ХІХ ст., активно реагував на політичні 

події. Глорифікація сильної влади, за що критики закидали історикові 

монархістські уподобання, та піднесення ідеї органічної праці як єдиного 

способу збереження політичного обличчя тогочасної Польщі доволі чітко 

проглядаються в «Історії Польщі в нарисі». Те й друге випливало з т.зв. 

історичного прагматизму – кредо Бобжинського, спрямоване на віднайдення в 

минулому позитивних та негативних прикладів, корисних для майбутнього. 

Політична історія Польщі в ХІХ ст. є невід’ємною складовою політики 

імперій, які розділили Річ Посполиту Двох Народів між собою в кін. XVIII ст. 

Усі три частини розвивалися в окремих умовах, проте залишалися поєднаними 

завдяки романтичній ідеї відновлення держави шляхом збройного повстання та 

військової звитяги. Після поразок Тадеуша Костюшки у 1790-х рр., 

Наполеонівських легіонів у 1810-х рр., Листопадового повстання 1830 р., Весни 

народів 1848 р. та Січневого повстання 1863 р. і відповідною жорстокою 
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політикою влади стосовно повстанців, залишалося дуже мало надій на такий 

спосіб відновлення незалежності. Поляки Королівства Галичини і Володимирії, 

яке опинилося у складі Австрії, вирішили спробувати мирний шлях продовження 

політичного існування і відмовились від повстань на користь поширення 

автономних прав для території та громадянських для польського народу. В 1867 

р. Австрія визнала політичну окремішність Угорщини та утворила разом із нею 

Австро-Угорську монархію. 21 грудня 1867 р. Австрія прийняла т.зв. Грудневу 

Конституцію, яка не розповсюджувалася на терени Угорщини. У Конституції 

засвідчувались права на мовну та культурну відмінність кожного народу імперії, 

відсутність єдиної керівної нації та мови, поширення освіти та видання 

літератури національними мовами, але за це жодна територія не могла 

добиватися прав політичної автономії. Поляки працювали в той час над кількома 

різними політичними проектами, серед яких найбільш реалістичними були 

персональна автономія (за прикладом Угорщини або ж австро-галицька субунія 

за прикладом Хорватії, яка здобула автономію в складі Угорщини у 1868 р.) або 

федералізація. З тексту Конституції випливало, що Австрія реалізувала проект 

Аґенора Ґолуховського (1812–1873) – намісника Галичини, який зініціював 

повстання Крайових Сеймів (від 1860 р.) та створення Міністерства справ 

Галичини (1871 р.), що по суті, означало федералізацію монархії Габсбурґів. На 

час прийняття Конституції в Австрії вже існувала затверджена структура влади: 

двопалатний парламент, де палата лордів складалася з Габсбурґів та близької 

аристократії, а представницька палата обиралася з регіональних депутатів. Саме 

в ній поляки сформували власну «партію» – Польське Коло, яка була 

найчисленнішою мононаціональною партією в парламенті. Ґолуховському 

вдалося не тільки поступово і розважливо втілити свій проект федералізації, а ще 

й закріпити за поляками вирішальний голос в парламенті: між імператором та 

Польським Колом існувала неофіційна домовленість, що партія підтримуватиме 

будь-які ініціативи Франца Йозефа І (1830–1916), а той в свою чергу 

назначатиме намісником людину, яку запропонує Польське Коло. Так політична 

ситуація поляків нарешті стала стабільною та передбачуваною, хоч і не у власній 
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незалежній державі314. Від 1869 р. у Львові та Кракові відбувається полонізація 

університетів, що означало заміну викладацького складу – Міхал Бобжинський 

один із тих «нових професорів», які терміново повинні були зайняти місця 

німецьких попередників на кафедрах315. Крім того, створюються кафедри для 

розвитку польської науки та культури, зокрема кафедра польської історії в 

Яґеллонському університеті, яку очолив Юзеф Шуйський316. Його пізніша 

номінація на ректора університету (навчальний рік 1878–1879) свідчить про те, 

що польська історична наука змогла піти за німецьким прикладом і 

співпрацювати з владою на противагу тенденції попереднього покоління, де 

національна історія була рушієм романтичних повстань. 

Звісно, політичні реформи повинні були лягти на підготовлений ґрунт, і 

разом із політичною роботою Ґолуховського, інтелектуали займалися 

осмисленням та представленням цих ідей суспільству. У 1862 р. політик 

Александр Велопольський (1803–1877) створює Варшавську Головну Школу (в 

оригіналі – «Szkoła Głowna w Warszawie»), яка в польській традиції пов’язана 

одночасно з двома важливими для розуміння текстів Бобжинського поняттями – 

описаного вище «позитивізму» та «органічної праці», тобто поступового 

культурно-освітнього розвитку народу в умовах політичної залежності317. 

Велопольський проголошує у своїй Школі «культ науки та праці», де наука 

сприймалася у строго позитивістському розумінні як така, що будується на 

фактах і правді та повинна нести реальні результати для покращення 

матеріального стану суспільства. «Праця» ж стосувалася не так 

підприємницьких ініціатив, як інтелектуалів, що повинні були працювати на 

користь освіти та культурного розвитку свого народу. Один з випускників 

                                                 
314 Політичний нарис наведено за: Зашкільняк і Крикун, Історія Польщі, 353–56. 
315 Estreicher, Michał Bobrzyński, 19. 
316 Daszyk і Kargol, Katedra Historii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 5. 
317 Варшавський позитивізм, особливо його літературна спадщина, є добре вивченою темою в 

польській науці і вона давно вийшла за межі суто літературознавчих чи філософських студій. 

До прикладу, збірна праця, яка об’єднала вчених різних дисциплін та вписала позитивізм у 

контекст Центрально-Східної Європи, див.: Anna Janicka, Dariusz Kukiełko, Michał Siedlecki, і 

Jarosław Ławski ред., Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria 1, 

«Studia, rewizje, konteksty» (Białystok: Alter Studio, 2015). 
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Школи і відомий діяч польського позитивізму, Александр Свентоховський 

(1849–1938), у програмовій статті «Праця у основ» (1873)318, написаній у 

співавторстві з Леопольдом Микульським, сформулював головні тези органічної 

праці, серед яких: потреба «цивілізаційної» праці замість витрати зусиль на 

політичну боротьбу; взаємна підтримка різних верств суспільства, не зважаючи 

на існування суспільної ієрархії; критика егоїзму аристократії, якого необхідно 

позбутися, щоб не спричинити боротьбу класів; потреба емансипації жінок та 

інтеграції євреїв до польського суспільства; визнання католицизму як частини 

польської ідентичності. Цей текст був відповіддю, в тому числі, і Карлу Марксу 

(1818–1883), бо «органічною» праця називалася саме тому, що суспільство 

виступало єдиним організмом, де кожна верства була окремим органом, а 

людина – клітиною в тканині цього органу. Відповідаючи «деструктивній» ідеї 

Маркса, Свентоховський, по суті, підтримав Герберта Спенсера з його прямою 

аналогією суспільства до біологічного організму319. Польська історіографія 

обмежила кордони органічної праці Варшавою, що, на нашу думку, не відповідає 

реальному стану речей в інтелектуальній площині. Сам Міхал Бобжинський в IV 

томі «Історії Польщі в нарисі», яким він розширив свій твір у 1922 р., період з 

1864 по 1908 р. називає «Політикою органічної праці»320, хоча польські 

історіографи здебільшого не пов’язують його з цією ідеєю321. 

Паралельний рух – без органічної декларації, але і без відвертої 

суперечності з нею – відбувається в Кракові. Станіслав Козьмян, Юзеф 

Шуйський, Людвік Водзицький та Станіслав Тарновський на сторінках видання 

«Польський огляд» протягом 1869 р. публікують «Теку Станьчика» як сатиричну 

                                                 
318 Aleksander Świętochowski і Leopold Mikulski, «Praca u podstaw. (Ogólne jej pojęcie)», Przegląd 

Tygodniowy. Лютий, 10, 1873: 1–3 (73–5). 
319 Про Спенсера детальніше див.: Зашкільняк, Методологія історії, 129. 
320 Michał Bobrzyński, «Polityka pracy organicznej (1864-1908)», в Dzieje Polski w zarysie, вид. 4, 

доповнене, T. III. Dzieje porozbiorowe (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1931), 235–340. 
321 В польській історіографії винятком є Естрайхер: Estreicher, Michał Bobrzyński, 8–11. 

Тенденційність польської історіографії у окреслені дослідницької проблематики, підтверджує 

той факт, що закордонні дослідники помічали риси органічної праці у Міхала Бобжинського: 

Stanislaus A. Blejwas, «Organic Work as a Problem in Polish Historiography». Surabu Kenkyu 

(Slavic Studies) 19, (1974): 194–204. 
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відповідь львівським демократам, які прагнули демонстративного святкування 

ювілею Люблінської унії для маніфесту політичної ідентичності поляків. 

Станьчик – це блазень короля Зиґмунта Старого (1467–1548), що після картини 

Яна Матейка «Станьчик під час балу при дворі королеви Бони, коли прийшла 

звістка про втрату Смоленська» (1863) став символом патріота, який щиро 

переживає за долю країни, хоча й не демонструє цього публічно. Саме цю 

позицію обрали для себе краків’яни. У липні 1878 р., після поразки Франції у 

війні з Пруссією та Берлінського конгресу, що підбив підсумки Турецької війни, 

коли поляки остаточно втратили надії на незалежність, Станіслав Козьмян 

написав статтю «Завдання Польщі», в якій задекларував потребу «стати на полі 

легальної реальної праці і опікуватися життям народу»322. Саме в цей час Міхал 

Бобжинський починає писати «Історію Польщі в нарисі». 

У нашій роботі розглянуто текст, який Бобжинський написав ще до початку 

своєї активної політичної кар’єри, тобто немає підстав шукати в ньому слідів 

кон’юнктури. Водночас дивовижна стабільність поглядів Бобжинського, яку 

підкреслювали його колеги та учні і яку підтверджує відсутність суттєвих 

ідеологічних змін у пізніших перевиданнях книги, дає можливість констатувати, 

що він дотримувався єдиної «програми історії», задекларованої ще у першому 

виданні. Вкрай швидкі темпи написання «Історії Польщі в нарисі», твору, який 

зробив автора найпомітнішою фігурою краківської еліти, були продиктовані, не 

виключено, спробою «обігнати» Юзефа Шуйського, аби задекларувати нове 

сприйняття політичної дійсності в сучасних його поколінню реаліях, а не в світлі 

гіркоти від повстанських поразок, яка переповнювала його старших колег по 

краківській школі. Це примушує звернути пильнішу увагу на політичне тло 

років, упродовж яких Бобжинський сформувався як історик, та проаналізувати 

«міжрядковий зміст» концепцій сильної влади й органічної праці в його тексті. 

Найвиразніший матеріал для цього дають фрагменти, де йдеться про Русь, адже 

проблема виокремлення «іншого» є лакмусовим папірцем ідеологічних настанов 

                                                 
322 Stanisław Koźmian, «Zadania polskie», Czas, 28 липня 1878, 1. 



96 

 

історика, а крім того, епізоди спільної історії описано в нарисі з більшою 

яскравістю. 

Сюжети, зосереджені довкола руського питання, в книжці такі: києво-

руська доба та приєднання Галицької Русі Казимиром Великим; Люблінська 

унія, що започаткувала поширення «цивілізації» на поганську Литву й занепалу 

після монгольського нападу Русь; козацькі війни. Як бачимо, руська тема 

поєднує усі важливі для автора політичні питання: сильної влади Казимира 

Великого, органічної цивілізаторської праці за Яґеллонів, занепаду держави 

завдяки відсутності цих двох чинників і наростання анархії за правління Вазів. 

Ця тріада оприявнює ідейну позицію автора, згідно якої в основі процвітання 

держави знаходиться сильна влада, що організовує свій народ і призвичаює його 

до праці, натомість коли вплив монарха слабне – починається анархія, яка 

призводить до найгірших наслідків. Далі спробуємо поглянути, як Бобжинський 

«уживає історію», аби обґрунтувати свої погляди. 

2.2.1. Песимізм та визнання політичних помилок польського народу 

Одним із головних об’єднуючих мотивів праць істориків краківської 

історичної школи вважали, як уже згадувалося в першому розділі, «песимізм». 

Це метафоричне й неусталене поняття мандрує з однієї історіографічної праці до 

іншої, набуваючи різних значень. Тож варто зупинитися детальніше на тому, що 

стояло за звинуваченнями у песимізмі наприкінці ХІХ ст. і чи насправді «Історія 

Польщі в нарисі» була ним сповнена. 

Вацлав Собеський першим ужив це окреслення як дослідницьку категорію у 

творі «Оптимізм і песимізм у польській історіографії»323, відповідний уривок з 

якого було процитовано в першому розділі. Нагадаємо, що Собеський вважав 

підставою песимістичного забарвлення праць краків’ян атмосферу їхнього міста, 

                                                 
323 Wacław Sobieski, «Optymizm i pesymizm w historiografii polskiej», в Historycy o historii. Od 

Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego. T. 1. 1775-1918, ред. Marian Henryk Serejski 

(Warszawa: PWN, 1963), 560–79. 
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тобто річ доволі ефемерну, яка не піддається чіткому визначенню. Пізніше 

звинувачення у песимізмі набуло конкретніших ознак. Зокрема, на думку Яна 

Адамуса, песимізм став наслідком заперечення романтичної візії польської 

історії, передусім відмови від представлення Польщі як «Христа народів» – 

жертви, вільної від усякої провини324. Це дозволяло вписати песимізм у контекст 

позитивістської боротьби за віднайдення історичної правди. Для прикладу, 

Анджей Ґрабський стверджував, що саме засвоєння позитивістського 

понятійного апарату і зумовило найбільш песимістичну оцінку польського 

історичного процесу325. За Гандельсманом, Бобжинський боровся із самооманою, 

яку поляки виплекали з неправдивої історії, і впав у протилежну крайність – 

полишення надій на відбудову самостійної держави326. Подібну думку висловлює 

і антагоніст Гандельсмана Владислав Смоленський: занепад польської держави, 

за його оцінкою, був основним питанням, яке хвилювало всі історичні школи, і 

коли краків’яни почали боротися із лелевелівським романтизмом, то впали в 

«скрайній песимізм». Його природа, вважає Смоленський, полягала в тому, що 

«катастрофу занепаду було вжито для висвітлення подій у зворотному напрямі», 

й це «наповнило погляд на найвіддаленіші епохи минулого песимізмом»327. Але 

чи дійсно наратив Бобжинського носить реверсний характер? Спробуємо це 

перевірити, простуючи від опису Речі Посполитої ХVІІІ ст. в зворотному 

напрямі – до попередніх епох.  

За Бобжинським, на початку ХVІІІ ст. Польща опинилася між трьох 

централізованих абсолютистських держав, які досягли неабиякої мілітарної 

потуги, натомість для неї самої пацифікаційний сейм 1717 р. повністю перекрив 

шлях до модернізаційних реформ: «Отак між тих централізованих, 

абсолютистських, мілітарних сил постала Польща такою, якою її зробив 

пацифікаційний сейм 1717 р. – без жодної внутрішньої організації, без 

енергійної влади, без відповідного війська і податків та із заблокованим шляхом 

                                                 
324 Adamus, O stanowisku Bobrzyńskiego w dziejopisarstwie polskim, 12. 
325 Grabski, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, 324. 
326 Handelsman, «Bobrzyński jako uczony», 351–2. 
327 Smoleński, Szkoły historyczne w Polsce. Główne kierunki poglądów na przeszłość, 155–8. 
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для будь-яких реформ у цьому напрямі»328. Піднесення сильних наддержав-

сусідів зумовило їхній інтерес до слабкої держави, яка не могла чинити опору. 

Бобжинський постулює, що слабкість Польщі була свого роду політичним 

маневром – спробою «зникнути з очей» міцних супротивників у марній надії, що 

війни точитимуться між ними. Та наслідки виявились невтішними, тож уся 

історія ХVІІІ ст. постає як «одна картина грубого матеріалізму, позбавлена 

світла»329, ознаки чого Бобжинський зауважує у кількох площинах. 

Почати варто з характеристики освітньої сфери, вкрай важливої для 

позитивістських уявлень про прогрес, перенесених із просвітницької віри в 

«світло розуму», яке змінить людство завдяки поширенню освіти. Бобжинський, 

шанувальник німецької науки та системи знань, вбачав витоки польських 

проблем у застарілому вітчизняному шкільництві. Станом на XVIII ст., пише він, 

Яґеллонський університет переживав занепад, протестантські школи зникли, 

Замойська академія втратила фінансування, тож цілковитими монополістами 

польської освіти стали єзуїти. Хоч у синтезі визнано заслуги єзуїтських 

навчальних закладів наприкінці ХVI ст.330, проте в добу наукового прогресу вони 

перетворилися на шкідливий елемент, який виштовхав Польщу на узбіччя 

європейської культури:  

«Поляки-єзуїти занадто були поляками, занадто мало використовували свій 

космополітичний зв’язок і, приймаючи його від’ємні риси, не вміли запозичити 

позитивних. Польська провінція, яку вони створили, залишена сама собою 

стояти на узбіччі, ніколи не мала в самому Товаристві великої шани, не 

знайшла в ньому точку опори, тож польські єзуїти покотилися із цілим 

народом до прірви занепаду»331.  

Як можемо зауважити, інвективи в бік Товариства Ісуса носять цілком 

«стандартний» характер, віддзеркалюючи загальну тенденцію ХІХ ст., 

                                                 
328 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 422.  
329 Там само, 423. 
330 Там само, 315–20. 
331 Там само, 425. 
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оприявнену на безлічі рівнів, влючно зі словниковим332. Невідповідна наука 

польських єзуїтів знищила будь-які ознаки освіченого суспільства, а колись 

поважну літературу перетворила на неоригінальні книжки. Великі праці епохи є 

лише проявами доброї, але некритичної ерудиції, а подеколи «саська література 

плодила зрештою такі потворні дивацтва, [...] збірки нонсенсів і дурниць, що 

ними возвеличувалася шляхта»333. Затаврувавши єзуїтів, Бобжинський не 

попускає і польській шляхті, бо та не відправляла своїх синів за кордон 

навчатися «кращих і здоровіших політичних понять»334, адже це завадило б 

порядкувати країною по-старому. Критики Бобжинського, що обстоювали 

романтичну візію самодостатності, називали ці міркування Бобжинського 

«теорією польського самогубства»335, а поет Адам Асник (1838–1897) навіть 

дійшов висновку, що історичний фаталізм виник від надмірного захоплення 

німецькою наукою336.  

Розпочавшись у науці та освіті, занепад, як пише Бобжинський, призвів до 

політичного індиферентизму шляхти, поширився на релігію та економіку. Не 

було жодної сфери-винятку, усе логічно провадило до катастрофи. У синтезі ці 

явища виступають як взаємопов’язані: селяни «втратили рештки людської 

гідності»; шляхта й духовенство «морально занепали» та «зматеріалізувалися»; 

магнати й вищі церковні ієрархи дбали лише про власне збагачення, активно 

сприяючи «політичній анархії»337. З кожним соціальним щаблем гріхи зростають 

у геометричній прогресії, однак Бобжинський не вважає аристократію 

винуватцем усіх бід. Відмовляючись від традиційної для попередньої польської 

історіографії персоніфікації зла, він прагне, як і належить позитивістові, описати 

                                                 
332 Пор. статтю в Словнику польської мови 1902 р.: «Jezuityzm – 1. system etyczny a nauka 

moralności rozwinięta przez Jezuitów; system kazuistyki moralnej. 2. – przen. przewrotność, 

przewrotne mędrkowanie, obłuda moralna». Jan Karłowicz, Adam Kryński, і Władysław 

Niedzwiedzki, ред., «Jezuityzm», в Słownik języka polskiego (Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1902), 174. 
333 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 426. 
334 Там само, 424. 
335 Наприклад, Генрик Шмітт та Станіслав Щепановський: Grabski, «„Podpalacze” przeciw 

„lidze brandmajstrów”. Z dziejów walki z krakowską szkołą historyczną», 349, 353. 
336 Grabski, 352. 
337 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 428–9. 
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минуле так, як заповідав Ранке: «wie es eigentlich gewesen» – з усіма його 

позитивними та негативними рисами. Інша справа, що така нейтральність 

історику не надто вдається. Хоч він періодично, сказати б, «згадує» про свою 

мету писати об’єктивно, проте насправді раз за разом оцінює своїх героїв за 

критерієм, чи пішли на користь Польщі їхні діяння чи, навпаки, зашкодили. Це 

призводить до суперечливих характеристик у змалюванні однієї й тієї самої 

людини чи навіть події338. Схожа ситуація і з магнатами періоду поділів Речі 

Посполитої: Потоцькі, наприклад, з одного боку, уособлюють зіпсовану 

олігархію, але з другого, вони «відчували політичний застій, в якому опинилася 

держава, і планували побороти його»339.  

Будь-які спроби позитивних змін, констатує Бобжинський, закінчувалися 

невдачею, і він доволі чітко прописує її причини. Перша – це «повна, абсолютна 

апатія народу»340, тобто незацікавленість у політичному житті країни, а отже, 

руйнація суспільного блага. Поляки, на думку історика, переймалися лише 

приватними справами, жадобою збагачення та зміцненням свого становища. 

Відсутність єдності і раніше приводила Польщу та сусідні держави до 

катаклізмів: у ХІІ ст. відбувся фатальний розподіл спадщини між синами 

Болеслава Кривоустого341, у ХІІІ ст. роздрібнені князі П’ястівської династії не 

вистояли проти монгольської навали342, а розпад Київської Русі на окремі 

князівства в ХІ ст. припинив її існування343.  

Друга причина – це брак енергійного володаря, який організував би народ та 

допровадив його до цілі. Як видається, ключовим поняттям для Бобжинського у 

цьому сюжеті виступає «співпраця»: народ повинен підтримувати володаря, а 

той, зі свого боку, мусить усвідомлювати власну політичну місію та мати 

                                                 
338 Пор. дотепний оксюморон щодо Болеслава Кривоустого, який «відважився на несміливий 

крок»: «Pierwszym dopiero, który na pewien chociaż nieśmiały krok w tym kierunku się odważył, 

był Krzywousty». Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 105. 
339 Там само, 431. 
340 Там само, 423. 
341 Там само, 114. 
342 Там само, 121. 
343 Там само, 153. 
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енергію для її здійснення. У синтезі наведено кілька прикладів політики, що 

виявлялася невдалою з огляду на відсутність одного з цих елементів. Так, хоч 

Болеслав Сміливий успішно об’єднав країну, проте він не поставив перед собою 

політичної мети344; у міжусобній боротьбі синів Болеслава Кривоустого Мєшко 

Старий (1127–1202) мав ціль та енергію, проте не зміг добитися підтримки 

народу, а Казимир Справедливий (1138–1194) «не мав достатньої енергії», коли 

підкорився церковним володарям345.  

Потреба сильної влади проходить лейтмотивом крізь усі періоди польської 

історії, проте її брак не завжди акцентується як головна причина негараздів. Так, 

коли ми спустимося від «катастрофи XVIII ст.» вглиб, у кінець XVІ–XVІІ ст., то 

натрапимо аж на три пояснення – занепад толерантності, виродження 

письменства до панегіризму і поневолення селян: 

«З’явилися натомість три нові напрями. Важко відповісти, який з них був 

страшніший. Одним з них була нетолерантність [...] [В літературі. – Л.К.] 

вмирає будь-яке відчуття справжніх емоцій і краси, а замість них постають 

гігантські стоси панегіриків [...] Третім гаслом внутрішнього занепаду стала 

неволя селянського люду»346.  

 Полишивши на боці панегіризм як типову оцінку літературного процесу 

доби Бароко, що його в ХІХ ст. ще не «відкрили», звернемо увагу на випад щодо 

занепаду толерантності, опосередковано адресований Лелевелю. За ним 

вочевидь ховається заперечення романтичної візії, згідно з якою Польщі вдалося 

стримати наростання агресії, бо представники всіх віросповідань тут 

користувалися однаковими політичними правами347. Цілком протилежно до цього 

Бобжинський вважає, що нетолерантність могла стати корисним інструментом 

побудови сильної влади упродовж XVI ст., але можливість було втрачено, тож 

                                                 
344 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 89. 
345 Там само, 109. 
346 Там само, 363–5. 
347 Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu (Wrocław: FUNNA, 1999), 262. 

Пор. теж дослідження Марії Яніон, яка присвятила проблемі міфу польської толерантності в 

контексті романтичного світогляду кілька своїх праць, зокрема: Maria Janion, Romantyzm. 

Studia o ideach i stylu (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969). 
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коли на початку XVIІ ст. справи віри потрапили до рук «темного, фанатичного 

натовпу», то це стало тільки приводом до того, аби знищити «усіляку самостійну 

думку»348. Селянська ж проблема у Бобжинського тісно пов’язана з теренами Русі 

та початками козацтва, до чого ми повернемося у наступному розділі, а тут 

зауважимо лише те, що акцентуючи увагу на козацтві, історик, по суті 

заперечував романтичний міф про «шаленство» і «войовничість» сусіднього 

народу349. 

Декларування кількох причин і ознак занепаду зумовлене, з одного боку, 

ідеологічною позицією Бобжинського як прибічника політичної платформи 

краківських консерваторів і адепта сильної влади та органічної праці350, а з 

іншого – як історика, що прагне протиставити новий науковий підхід застарілим 

тезам своїх колег по краківській школі. На це, серед іншого, вказує ціла низка 

концептуальних розбіжностей між його текстом і творами решти краків’ян. 

Наприклад, Бобжинський пише про моральний занепад католиків і таким чином 

підважує твердження Калінки та Шуйського про Католицьку Церкву як 

моральний орієнтир польської нації. Варто нагадати, що обидва згадані історики 

доволі гостро сприйняли ці новації: Калінка закинув молодому авторові 

«моральний і релігійний індиферентизм»351 (до якого ми ще повернемося у 

наступному розділі) а Шуйський заявив, що причиною оприявненого в його 

творі «фатального песимізму» став «матеріалізм» позитивістського зразка352.  

Захисники Міхала Бобжинського від звинувачень у песимізмі, зі свого боку, 

спиралися на тезу Вацлава Собеського, згідно з якою історик, описуючи 

                                                 
348 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 363–4. 
349 Романтичний міф козака-шаленця міцно усталився в польській художній літературі першої 

половини XIX ст., накладаючи специфічні конотації на сприйняття України. Див.: M. 

Kwapiszewski, «Kozak. Hajdamaczyzna», в Słownik literatury polskiej XIX wieku, ред. Alina 

Kowalczykowa і Józef Bachórz (Wrocław - Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich, 1991), 440–44. 
350 Про ідейну спорідненість краківської історичної школи та краківських консерваторів див.: 

Maternicki, Historia i historycy. Studia i szkice historiograficzne, 37. 
351 Grabski, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, 310. 
352 Там само, 315. 
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помилки минулого, сприяє уникненню їх у майбутньому353. До певної міри цьому 

розумінню функцій історії як magistra vitae слідує Бобжинський, закликаючи 

читача тверезо поглянути на «наші помилки і вади», але разом із тим 

скористатися великими та яскравими прикладами минулого: «Ми не належимо 

до тих, хто відкриваючи наші помилки і вади, вважає, що повністю виконали 

своє завдання. [...] Користуючись нашим сумним досвідом та власною шкодою, 

не будемо ні на хвилю забувати, що нам набагато більше варто користуватися 

великими, осяйними прикладами нашої історії»354.  

Висновки. У нарисі Міхала Бобжинського дійсно переважали негативні 

сторінки історії, і польському читачеві треба було докласти чимало зусиль, аби 

віднайти події та постаті, які б його радували. Однак «песимізм» був радше 

літературним прийомом автора, ніж світоглядною позицією. Схоже, що книжка 

задумувалася як контрастний душ після романтичного славослів’я, а відтак 

недаремно заслужила славу «песимістичної», але навряд чи можна підтвердити 

тезу Смоленського про механічне перенесення Бобжинським ознак занепаду 

XVIII ст. на всі попередні епохи. Очевидною є дидактична функція такого 

«песимістичного підходу» у створенні сюжету польської історії – Бобжинський 

прагнув виказати потребу активної спільної праці, яка дозволить вийти із 

занепаду. На його думку, причинами будь-яких невдалих змін є політична апатія 

народу та відсутність енергійного володаря, який допровадив би свій народ до 

цілей державотворення. Відповідно до його власного бачення ролі історії як 

скарбниці прикладів, історик у такий спосіб пропонував співвітчизникам 

рішення актуальних проблем відсутності політичної незалежності. Це дозволяє 

сумніватися у доцільності вживання «песимізму» як об’єднуючої концепції для 

краківської історичної школи: Калінка і Шуйський теж протиставляли своє 

«песимістичне» бачення романтичній візії польського минулого, але в 

абсолютно інакший з методологічного погляду спосіб.  

                                                 
353 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 89. 
354 Там само, 451. 
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2.2.2. Консерватизм та концепція сильної влади 

Схиляння перед сильною владою вважають за одну з промовистих ознак 

краківської історичної школи355. У Міхала Бобжинського це було виражено 

настільки яскраво, що навіть Валер’ян Калінка звинуватив автора у «культі 

Бісмарка»356, до чого ми ще повернемося у наступному розділі. За оцінкою 

Станіслава Естрайхера, Бобжинський у своїй книзі прагнув донести до читача 

ідею, що розвиток народу залежить від його спроможності організуватись у 

сильну державу, яка, своєю чергою, можлива лише під берлом талановитого 

володаря; такі квітучі періоди були в польській історії, і пов’язані вони з іменами 

Болеслава Хороброго, Казимира Великого, Казимира Яґеллончика та Стефана 

Баторія357. Естрайхер вважав, що звинувачення Бобжинського у прихильності до 

абсолютистської монархії були неправомірними: він підтримував будь-яку владу 

за умови, що та захищає країну від внутрішніх конфліктів та анархії358. Дійсно, 

важко порівнювати абсолютизм чи, тим більш, ідеалізацію Бісмарка з владною 

ситуацією у Польщі ХІІ–ХVI ст., але очевидним залишається пієтет 

Бобжинського перед постатями сильних королів. 

Вбачаючи в минулому певну «програму закономірностей» 

прогресу/регресу, Бобжинський моделює таку собі династичну лінію сильної 

влади, де правителі, хоч і не завжди прямі нащадки один одного, дотримувалися 

спільного курсу. Основи цього курсу заклали Мєшко І (це ім’я історик з 

підкресленою повагою завжди використовує у повній формі «Мечислав») та 

Болеслав Хоробрий. За браком джерел, зізнається Бобжинський, неможливо 

точно описати передісторію польського державотворення, але він «точно» знає, 

що «остаточне завершення великої справи» відбулося саме за Мєшка І і 

                                                 
355 Текст цього розділу частково відображено у статті: Лілія Ковшун, «Образи сильної влади в 

історичному тексті М. Бобжинського як політична програма для Габсбурзької Галичини», 

Гілея: науковий вісник. Ч.1. Історичні науки 160 (січень-лютий 2021): 50–62. 
356 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 12. 
357 Estreicher, Michał Bobrzyński, 26–7. 
358 Там само, 28. 
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Болеслава Хороброго359. Мєшко І, зокрема, поводив себе як володар, свідомий 

можливостей свого народу й зобов’язаний зупиняти його перед 

недалекоглядними вчинками: 

«Цей князь, возвеличуючись мудрістю своєю над усім оточенням, глибоко 

задумався, зважив свої сили і зрозумів, що не зможе порівнятися з німецькою 

військовою потужністю. [І тільки. – Л.К.] неглибокі, а крикливі уми [...] не 

могли, а чи не хотіли прийняти мудрого рішення Мечислава, обурились на 

нього як на зрадника слов’янської справи і активно виступили проти»360. 

Отож Мєшко І зробив перший крок, а на плечі Болеслава Хороброго ліг 

обов’язок створення держави. Саме завдяки йому ця новопостала держава 

виходить на цивілізаційне змагання з німцями: Болеслав прагне об’єднати усіх 

західних слов’ян під своїм проводом і зупинити німецьке просування на 

слов’янські землі361. Крім того, він піклується не тільки про власну, а й про 

сусідні країни, допомагаючи чехам і русинам вирішувати міжусобні проблеми, а 

останні роки життя присвячує «внутрішній організації своєї держави» та 

спробам отримати від папи королівську корону, аби забезпечити визнання для 

своїх наступників362. Така передбачливість, за Бобжинським, є доказом величі 

влади, спроможної «показати, чи є вона штучним оманливим творінням, а чи 

посідає тривалу цінність»363. Кілька поколінь королів намагалися продовжити 

справу Хороброго, але, на жаль Бобжинського, жоден з-поміж них «не був 

Болеславом»364. На прикладі Болеслава Хороброго Бобжинський демонструє 

свою віру в те, що «сильна влада» не дорівнює «владі сили», адже військова 

потуга виникає з «незмірної популярності», а не навпаки365. Якщо середньовічні 

військові перемоги для нього ще слугують ознакою розумної внутрішньої 

організації, що її вдалося налагодити королю, то, переходячи до опису модерних 

                                                 
359 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 65. 
360 Там само, 68. 
361 Там само, 74. 
362 Там само, 76. 
363 Там само, 84.  
364 Там само, 85 
365 Там само, 97. 
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часів, історик взагалі не звертає на них уваги366. Зрештою, вигравати війни – це 

лише забаганка долі, а ось вміти їх попередити – це справжній управлінський 

талант. 

Щоб стати справді сильним володарем, треба, крім відваги й мужності, 

знати мету своєї діяльності. Якщо військові походи не обґрунтовано політичною 

потребою та якщо їх не супроводжують «мудрі внутрішні реформи», то це не 

більше, ніж «авантюрні поєдинки», як у випадку Болеслава Сміливого367. За вищу 

ціль для королів П’ястівської династії було, з погляду Бобжинського, 

утвердження Польщі як центру слов’янського світу на противагу світові 

німецькому. Відтак, війни зі східними сусідами в цей час він оцінює як 

позбавленні сенсу, адже вони призводили до втрати «справжньої цілі». Такою 

стала, наприклад, війна Мєшка Старого з Романом Мстиславичем за Галицьку 

Русь368, адже справжньою ціллю володаря мало стати не силове захоплення, а 

мирне приєднання Русі, як це зробив Болеслав Хоробрий: 

«Ці битви і походи на Київ, може й відволікли увагу народу від берегів Ельби і 

Балтики, до яких варто було спрямувати всі сили, але мали багаті наслідки, 

адже не тільки поширювали кодони польського впливу на Схід, але також 

спричинили до зближення двох великих народів і налагодження між собою 

торгівельних стосунків»369. 

Приєднання Галицької Русі до Польської Корони у XIV ст. Бобжинський 

теж розглядає не як мілітарну, а як суто мирну акцію – такий собі вибір самих 

русинів: ті нібито спершу обирали між «хтивими руками угорців» та «зброєю 

поганської Литви», однак у підсумку віддали перевагу Польщі – народові «з 

яким їх пов’язувала найближча спорідненість походження і мови»370. Крапку в 

                                                 
366 Брак пієтету перед звитягами польського війська спостерігаємо, наприклад, в описі воєн із 

Богданом Хмельницьким, де Бобжинський перерахував усі перемоги та поразки 1648–1652 рр. 

в одному абзаці, резюмувавши, що поляки не зуміли належно використати свої здобутки 

враховуючи брак організованості: Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 379. 
367 Там само, 89–90.  
368 Там само, 111–12. 
369 Там само, 75. 
370 Там само, 157. 
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цьому процесі вдалося поставити тому єдиному правителю, який міг зрівнятися з 

Болеславом Хоробрим – Казимирові Великому, що вповні заслужив своє ім’я: 

«Великим Казимир став завдяки тому, що заощаджуючи сили народу від марних, 

руйнівних війн, зміг направити їх до внутрішньої праці і зумів очолити в тій 

праці увесь народ яскравою зіркою свого генія і нестримною енергією»371. 

Казимир Великий у представленні Бобжинського поєднує усі неодмінні 

прикмети сильного короля, але йому притаманне й те, що виводить на перше 

місце серед усіх минулих та майбутніх володарів, – його невтомна праця. В 

одному лиш першому абзаці розділу про внутрішній устрій Казимирівської 

Польщі, фрагмент з якого було щойно процитовано, слово «праця» ужите шість 

(!) разів. «Працелюбний» король своїми зусиллями провадить державу до 

унікального розквіту; немає жодної сфери суспільного та політичного життя, де 

б Польща на схилку XIV ст. пасла задніх: завдяки налагодженню торгівельних 

зв’язків із сусідами зміцніло фінансове становище; підтримка ремісництва 

сприяла концентрації значних багатств у польських містах; взявши під опіку 

євреїв і запросивши колоністів із Західної Європи, король дав поштовх 

розвиткові малярства, скульптури, ювелірного мистецтва й архітектури372. 

Принагідно в цій зливі королівських «праць» згадано й Русь, щоправда – з 

перспективи польського інтересу: новоприєднані східні терени відкрили 

можливість збагачення для шляхти та апостольства для Католицької Церкви. У 

цьому сюжеті Церкву єдиний раз за увесь текст згадано приязно – як інституцію, 

що дбала про духовні потреби народу та поширювала освіту. Врешті, неабияку 

роль у підкресленні турботи короля про майбутнє зіграло, за оцінкою 

Бобжинського, заснування ним університету, де студії носили «строго 

практичний характер»373.  

Ці перетворення у підсумку посприяли тому, що Польща зайняла поважне 

становище в Європі, й увесь західний світ відтепер дослухався до думки 

                                                 
371 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 158. 
372 Там само, 160. 
373 Там само, 161. 
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польського короля: «Незабаром Польща здобула серйозне становище в Європі, 

папи, королі, імператори прагнули дружби польського короля, і в будь-якій 

політичній справі, що займала світ у той час, голос Казимира Великого серйозно 

важив на шалях»374. Сказане спростовує думку Вацлава Собеського про 

«найглибший песимізм» синтезу Бобжинського, який нібито простежував 

занепад польської держави від самого її початку375. Як бачимо, Середньовіччя 

постає на сторінках книги добою високих звершень, причому цю «героїчну» 

лінію історик продовжує й за наступників Казимира Великого – Яґеллонів, чия 

сильна влада мусить служити уроком теперішнім і прийдешнім поколінням: 

«Якщо наша історія повинна бути для нас учителькою життя, якщо в наших 

теперішніх діяннях ми маємо спиратися на аргумент, що «так робили наші 

батьки», то давайте подивимось на наших великих пращурів яґеллонських 

часів, а ті зіпсуті пізніші покоління, чиї гріхи ми несемо до цих пір, нехай 

слугуватимуть нам лише відразливим прикладом!»376 

Як зауважує Стефан Кеневич, для Бобжинського не мало значення 

литовське походження династії Яґеллонів – головне, аби влада зміцнювала 

державу377. Аналогами сильних правлінь він захоплюється, байдуже, чи йдеться 

про чехів, литвинів, росіян, французів, австрійців, ба навіть вічних ворогів – 

прусів: навіть про них історик згадував із повагою в періоди правлінь Фридриха 

І (1657–1715) і Фридриха ІІ Великого (1712–1786), коли ті зміцнили свою 

державу завдяки «неустанно працювали над внутрішньою організацією»378. Те 

саме стосується і героїв «чужих» історій. Наприклад, Ярослава Мудрого (978–

1054), якого Бобжинський називав «Великим», порівняно із Болеславом 

Хоробрим379, а упокорення Данила Галицького (1201–1264) монгольському хану 

                                                 
374 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 162. 
375 Wacław Sobieski, «Optymizm i pesymizm w historiografii polskiej», в Historycy o historii. Od 

Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego. T. 1. 1775–1918, ред. Marian Henryk Serejski 

(Warszawa: PWN, 1963), 571–2. 
376 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, IV. 
377 Kieniewicz, «Tło historyczne „Dziejów Polski w zarysie” Bobrzyńskiego», 349. 
378 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 422. 
379 Пор.: «Jarosław Wielki odegrał na Rusi rolę naszego Chrobrego». Там само, 152. 



109 

 

чи перехід Богдана Хмельницького (1595 –1657) під протекторат Московії не 

засуджував, бо вважав цю поведінку «прагматичною», адже згадані правителі не 

мали іншого вибору для добра власного народу380.  

Характеристика Владислава ІІ Яґайла (1352–1434), якого Бобжинський 

називає «наш Яґайло», відрізняється від попередніх образів ідеального володаря, 

адже він, на відміну від П’ястів, які просто розбудовували країну, змушений 

здобувати місце під сонцем інтригами, холодним розумом та рішучістю: 

«Великий князь Яґайло був вже новим типом на литовському троні. Не 

довіряючи щастю зброї і не люблячи військових інтриг, тихий і скритний, 

наблизився до Заходу, і до [Тевтонського. – Л.К.] Ордену і поєднав у своєму 

характері хитрість Литви з безжалісністю лицаря, який задля досягнення мети 

не відмовиться від жодного засобу»381. 

Попри ці, не надто симпатичні, риси вдачі Бобжинський вносить Яґайла до 

іконостасу «правильних володарів», оскільки той реалізував чергову «головну 

ціль» у закономірностях польської історії – просування на Захід. Хоча 

результати Ґрюнвальдської битви Річ Посполита осягнула лише чотирма 

десятиліттями пізніше, коли Казимир Яґеллончик (1427–1492) відвоював у 

німців Пруссію та Помор'я, велика мета Болеслава Хороброго врешті була 

досягнута382. В подібній структурі наративу ми вбачаємо звернення Міхала 

Бобжинського до сучасників, в якому історик закликав співвітчизників 

поступово втілювати далекосяжні плани, шляхом наполегливої праці, а не 

одноразових збройних вибухів. Він вважав, що варто довіряти керманичам та 

ставити політичний успіх країни вище за власні інтереси, і лише в цьому 

випадку держава процвітатиме, як Польща за Яґеллонів, бо «не було нічого 

прекраснішого, ніж та сила Польщі у XV столітті!»383. 

                                                 
380 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 155. 
381 Там само. 
382 Там само, 215. 
383 Там само, 216.  
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Яґеллони, на думку М. Бобжинського, були останньою сильною династією. 

Хоча епізоди «відродження» Польської держави за Стефана Баторія (1533–1586) 

чи Владислава ІV Вази (1595–1648) ще траплялися, проте магнати зупиняли 

будь-які спроби реформ, чим штовхали країну до занепаду. Стефан Кєневич 

підмітив, що в сюжетах із засудженням шляхти М. Бобжинському йшлося 

передовсім про реформування системи державного управління, «яка була в його 

синтезі віссю усієї нашої історії від Локєтка й аж до поділів»384. Ідеалом М. 

Бобжинського був образ держави з сильним володарем на чолі, який міг би 

піднести Польщу до поважного міжнародного становища. В часи написання 

твору у 1870-х рр. політичних перспектив для реалізації подібного ідеалу не 

було, тож це був заклик історика готувати основу для наступного кроку, і 

інтереси держави краще вдасться захистити, працюючи під зверхністю чужого 

володаря, ніж потакаючи бажанням локальних жадібних магнатів. 

Висновки. Прикладами сильних володарів у нарисі Міхала Бобжинського 

виступили Мєшко І, Болеслав Хоробрий, Казимир Великий та Владислав ІІ 

Яґайло, яких, на думку історика, об’єднувала спільна мета – зміцнення 

Польської держави. Цей ідеал сильної влади та міцної, поєднаної з нею, 

суспільної організації, був стрижнем політичних поглядів Бобжинського. На 

прикладі Болеслава Хороброго історик доводить, що сильна влада не є владою 

сили, бо мудрий правитель не виграє війни, а уникає їх завдяки розумній 

внутрішній організації. Вона підвищує цивілізаційний рівень і дозволяє 

приєднувати нові території шляхом культурної, а не мілітарної, експансії, 

прикладом якої в нарисі є інкорпорація руських та литовських територій у XIV–

XV ст. Яґеллони, на думку Бобжинського, слідували меті королів П’ястівської 

династії про утвердження Польщі центром слов’янського світу. Та досягти своїх 

цілей володарі можуть лише завдяки невтомній праці. Саме працелюбність була 

запорукою величі історичного фаворита Бобжинського – короля Казимира 

Великого. 

                                                 
384 Kieniewicz, «Tło historyczne „Dziejów Polski w zarysie” Bobrzyńskiego», 349. 
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2.2.3. Ідея органічної праці як альтернатива збройним повстанням 

Поняття «органічної праці» на сьогодні не має однозначної дефініції. За 

спостереженням Станіслауса Блейваса385, його трактували вкрай широко – від 

ототожнення з тройлоялізмом до бажання здобути особисту матеріальну вигоду. 

Стефан Кеневич зараховував до характеристик органічної праці прагнення 

підсилити роль освіти та економічного достатку в умовах, коли повноцінна 

політична діяльність неможлива386, а літературний критик Вільгельм Фельдман 

ставив нарівні з «лояльністю» та «примиренням» як симптомами політичного 

опортунізму та простування до власних кар’єрних цілей387. Як бачимо, всі 

визначення мають спільний знаменник – політичну заангажованість тих, хто 

використовував це поняття. Отож і в нашому аналізі взято за основу передусім 

політичну позицію Бобжинського, яку він засвідчив у «Історії Польщі в нарисі» 

завдяки вжитку поняття «праця». 

Ця книжка, що вийшла в світ 1879 р., якнайщільніше відбивала політичну 

ситуацію попереднього десятиліття. Після 1867 р., із визнанням автономії 

Галичини, провідну роль у політичному житті краю стали відігравати краківські 

консервативні сили: «станьчикам» дісталися посади намісника та маршалка 

Крайового Сейму, а заможна галицька шляхта (її тоді називали «подільською») 

укріпила свої позиції388. Однак із початком російсько-турецької війни 1877–1878 

рр. поляків охопила надія на війну між імперіями, і у Львові посилились 

демократичні настрої та почали з’являтися змовницькі організації. Це вкрай 

занепокоїло краківських консерваторів, які вважали, що чергове повстання 

зруйнує досягнення їхньої багатолітньої праці. Вибори до Державної Ради 1877–

1878 рр. супроводжувалися сплеском агітації проти «станьчиків», проте ця 

                                                 
385 Blejwas, «Organic Work as a Problem in Polish Historiography», 194–200. 
386 Stefan Kieniewicz, «Wizja Polski niepodległej», в Polska XIX wieku. Państwo, spoleczeństwo, 

kultura, ред. Stefan Kieniewicz (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977), 188. 
387 Wilhelm Feldman, «Orientacja austriacka», в Dzieje polskiej myśli politycznej (1864–1914), ред. 

Józef Feldman (Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historii Polskiej, 1933), 43–50. 
388 Stanisław Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej (1850–1914). Wybór tekstów (Wrocław: 

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952), 25. 
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недовіра тривала недовго, бо вже на наступних виборах 1879–1880 рр. 

консерватори повернули собі найвпливовішу позицію в Галичині і засвідчили 

лояльність до австрійського уряду та бажання співпраці, а 1880 р. економіст та 

близький приятель Бобжинського, Юліан Дунаєвський, став міністром фінансів 

Австрії. Тоді ж консерватори стали обмірковувати адміністративну реформу, аби 

забезпечити собі максимально продуктивне керівництво «польською 

автономією»389.  

З огляду на ці події не дивує, що книжка Бобжинського являла собою, по 

суті, виклик «демократам», зокрема видавцям львівської «Національної Газети» 

(оригін. назва: «Gazeta Narodowa»)390, адже автор гостро опонував закликам до 

повстань та «духові змови» (liberum conspiro), що призводять лише до втрат – на 

відміну від розсудливої праці на благо Польщі. Як слушно зауважив Марцелій 

Гандельсман, у Бобжинського протягом усієї польської історії першість 

виборюють дві протилежні сили – організуюча та дезорганізуюча, причому 

друга завжди терпить поразки391. Віра в організуючу силу, втілену в «органічній 

праці», є яскравою ознакою краківських консерваторів, які протиставляли себе 

поколінню «консерваторів-емігрантів» Готелю Ламбер. Якщо оточення Адама 

Чарторийського (1770–1861) прагнуло відродити Польщу «згори», 

популяризуючи свої плани дипломатичними акціями серед західних країн, то 

адепти органічної праці, навпаки, рухалися «знизу» – шляхом так званої «праці 

на місцях», облаштуванням життя в Галичині, щоб потім розширити цей досвід 

на захоплені Пруссією та Росією території392. Моральну й політичну підтримку 

таким діям могла надати тільки сильна легітимна влада, і власне тому її так 

підносить Міхал Бобжинський на сторінках своєї книжки. 

                                                 
389 Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej, 26–28. 
390 Mariola Hoszowska, «„Polityka historyczna” stańczyków», в Historia, mentalność, tożsamość. 

Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, 

ред. Joanna Pisulińska та ін. (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008), 210. 
391 Handelsman, «Bobrzyński jako uczony», 349. 
392 Тут і далі див. ознаки за: Hanna Kozińska-Witt, «Wielkomiejska Galicja w oczach 

konserwatystów krakowskich: Kraków i Lwów w „Przeglądzie Polskim” (1866–1913)», Kwartalnik 

Historyczny 118, вип. 3 (2011): 458–60. 
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Прибічники органічної праці, як і їхні опоненти з повстанського табору, 

звісно, ставили за мету відродження незалежності Польщі, однак вважали, що 

цього можна досягнути лише після поступового вдосконалення та реформування 

суспільних інститутів. Бобжинський крок за кроком демонструє історичні 

приклади змін такого роду: Владислав Яґайло запровадив християнство у Литві 

й змусив свій двір визнати нову духовну ієрархію393; Казимир Яґеллончик (1427–

1492) не побоявся зламати станові привілеї, щоб зміцнити центральну владу394; 

Ян Ольбрахт (1459–1501) та Александр Яґеллончик (1461–1506) не дали 

розвинутися шляхетській анархії та встановили порядок вального сейму395. 

Зрештою, Петро І (1672–1725) перетворив свою «віддалену застарілими 

інституціями від прогресу» державу на найсильнішу в Східній Європі396. 

Паралельно реформуванню підлягало й саме суспільство: згідно з 

консервативним ідеалом, воно мусило б мати гнучку ієрархічну структуру. 

Кожний стан займає в ній відповідну позицію та виконує своє призначення, але 

енергійний індивід може піднестися вгору, якщо працюватиме більше і краще, 

ніж інші. У такий спосіб біля короля опиняються люди з доброю освітою, що 

відкриває їм шлях до того, аби посісти чільне місце серед радників, як, 

наприклад, Єжи Оссолінському (1595–1650), в описі якого вгадується і сам 

Бобжинський: «Єжи Оссолінський був людиною, яка, не належачи до жодної 

можновладної родини, завдяки власному таланту і діяльності зайняв високе 

становище»397. Особливо прикметним є ракурс похвал цій постаті, що відповідає 

ідеалам Бобжинського: Оссолінський очолив «помірковану партію з кількох 

достойних чоловіків», і та діяла разом із ним у момент, коли продовження 

військового протистояння з Хмельницьким «здавалося непотребством»398. 

Раптові революційні вибухи та змовницька діяльність обривають поступову 

й розсудливу працю, а відтак, зазнають нищівної критики з боку краківських 

                                                 
393 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 178–80. 
394 Там само, 212. 
395 Там само, 236–37. 
396 Там само, 422. 
397 Там само, 371. 
398 Там само, 379–80. 
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консерваторів. Навчені гірким досвідом невдалих повстань 1848 та 1863 рр., 

вони заперечують доцільність будь-яких революцій як національного, так і 

соціального спрямування. Юзеф Шуйський у своїй статті «Кілька правд з нашої 

історії» навіть проголосив кінець «епохи повстань» і початок нової епохи – 

«органічної праці»: «Сьогодні, після завершеного кріпацтва, дійшло нарешті до 

того, що конспірація є абсолютно неслушною, а підтримка нормальної 

органічної праці – абсолютно слушною!»399 

У Бобжинського «дух змови» ототожнено з поведінкою шляхти, що плодила 

анархію. Описові низки поразок у війнах із козаками передує різке засудження 

liberum veto – практики, яка стала вигідним засобом для політичних угруповань, 

аби зривати сейми та, змовляючись проти короля, не ухвалювати важливих для 

країни рішень. Проголосити liberum veto в тлумаченні історика означало взяти на 

себе «усю огиду тієї справи», адже робили це шляхтичі здебільшого за гроші та з 

намови магнатів400. Можновладці сер. XVII ст. виступають точними копіями 

сучасних Бобжинському політичних супротивників, які перешкоджають будь-

яким спробам провести необхідні реформи. Мова про заможну консервативну 

шляхту, так званих «подолян», які зосереджували в своїх руках владу над 

сільськими громадами. Бажання зберегти впливовий status quo підштовхувало їх 

до протидії реформам, що могли похитнути їхнє становище на користь 

зростаючого міського прошарку401. Краківські консерватори з осудом ставилися 

до такої позиції, і в синтезі Бобжинського раз за разом натрапляємо на згадки 

про свавільних магнатів, кожен з яких дбає лише про власні статки.  

Мотив ще однієї «історичної помилки», а саме – нехтування мирною 

лояльною політикою, Бобжинський теж пов’язує з магнатами. Він описує їх 

антагоністами сильної влади і носіями анархії, яка руйнує найголовніше – 

організацію держави як гаранта справедливого ладу для усіх верств суспільства. 

Магнати множать соціальні проблеми, і майже кожна їхня поява в тексті 

                                                 
399 Цит. за: Kazimierz Wyka, Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849–1869 (Wrocław: 

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1951), 133. 
400 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 379. 
401 Kieniewicz, «Tło historyczne „Dziejów Polski w zarysie” Bobrzyńskiego», 350–51. 
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супроводжується згадкою про «селянську неволю»402. Оскільки в цих сюжетах 

мова переважно про українські терени, де господарювали магнати, то цілком 

прозорою видається алюзія автора до сучасних йому проблем Східної Галичини, 

де переважну більшість найнижчого прошарку становили українці. 

Громадянська активність русинів другої половини ХІХ ст. реалізувалася в рухові 

«народовців», зорієнтованих на Австрію, та «святоюрців», які шукали підтримки 

в Росії403. Краківські консерватори підтримували, звісно, перших, тоді як другі 

слугували за приклад «зрадливих русинів», що тяжіють до ворога404. Зважаючи 

на те, що в синтезі приділено дуже багато уваги русинам, можна дійти висновку, 

що Бобжинський прагнув спопуляризувати образ лояльного русина та довести 

користь подібної політичної оцінки й уряду, і полякам, і русинам. Це, до речі, 

перегукувалось із заявами Юзефа Шуйського про те, що приєднання русинів до 

свого політичного табору означало б недопущення їх до табору конкурентів405, а 

отже, стало би черговим козирем у руках консерваторів. 

Утім, прихильне ставлення до русинів зовсім не було історіографічною 

«новинкою» 1870-х – 1880-х рр.406 Єжи Матерницький у розвідці про висвітлення 

козацьких бунтів польською історіографією першої половини ХІХ ст. зауважує 

ті самі акценти, що й у Бобжинського. Так, Єжи Бандтке (1768–1835) та Каєтан 

Квятковський (1769–1852), представники монархічної школи Нарушевича, 

вважали, що козацькі повстання спровокувала польська шляхта, нав’язавши 

селянське підданство вільним козакам і чинячи релігійний утиск407. На думку 

Квятковського, козаки лише прагнули поліпшити власне життя під проводом 

                                                 
402 Пор. опис правління Зиґмунта ІІІ: Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 365–66. 
403 Hoszowska, «„Polityka historyczna” stańczyków», 212. 
404 Kieniewicz, «Tło historyczne „Dziejów Polski w zarysie” Bobrzyńskiego», 350. 
405 Wyka, Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849–1869, 137. 
406 Варто згадати, що русинська (українська) тема хвилювала і варшавську пресу часу 

позитивізму, автори якої також висловлювалися приязно до національного руху сусіднього 

народу. Див.: Marzena Iwańska, «Obraz Ukrainy – kwestia rusińska w prasie pozytywistów 

warszawskich w latach 70. i 80. XIX wieku», в Historia, mentalność, tożsamość. Miejsce i rola 

historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, ред. Joanna 

Pisulińska та ін. (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008), 356–71. 
407 Jerzy Maternicki, «Wojny kozackie XVII wieku w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 

(do 1863 r.)», в Historia i historycy. Studia i szkice historiograficzne (Rzeszów: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005), 71. 
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місцевої влади, але жадібність магнатів зробила їх непоступливими та, зрештою, 

привела країну до безладу, адже козацтву не залишилось іншого виходу, крім 

повстання: «Було засуджено все, що послабило державу, поглибило анархію і 

вело країну до занепаду»408. Схожу тезу висловив і Лелевель: козаки дійсно стали 

причиною анархії, але їхнє обурення зрозуміле, адже вони зазнавали утисків від 

шляхти409. Пізніше, особливо після 1848 р., коли історики відчули загрозу 

польським інтересам у наростанні українського руху в Галичині, закиди у бік 

польської шляхти як причини козацьких воєн зникають410. Протилежне бачимо у 

Міхала Бобжинського: повертаючись до тез І пол. ХІХ ст., він пише, що козаки 

були «пригноблені шляхтою і сеймами»411, а до того ж додає, що козацька 

проблема була одночасно соціальною, релігійною та політичною. За його 

висновком, Польща на момент повстання Хмельницького втратила три важливі 

для розвитку держави чинники: свободу селян, незалежність Східної Церкви та 

повагу до влади, що й знайшло прояв у козацькому вибуху: «Свобода козака 

була тією свободою сільського народу, яку шляхта в Польщі придушила; східна 

церква в Козаччині була тією церквою, яку в Литві і Русі нераз силою 

захоплювала унія; абсолютна влада гетьмана Козаччини була тією королівською 

владою, якою знехтували шляхта та королі в Польщі»412. 

Козацьке повстання являло собою, з погляду Бобжинського, внутрішню 

проблему, і вирішувати її належало шляхом усунення трьох згаданих вад 

польського устрою. Але єдине, на що спромоглися поляки, – це «перенесення 

польської анархії до Козаччини»: гетьман, який виступав за угоду з Польщею, 

втрачав повагу в козацькому середовищі і тому змушений був шукати міцнішу 

політичну опору в особі московського царя413. 

Брак уваги до дат та імен в описі козацьких епізодів підсилює враження 

публіцистичності та злободенності козацької (руської) проблеми. З тексту 

                                                 
408 Maternicki, «Wojny kozackie XVII wieku», 76. 
409 Там само, 78–79. 
410 Там само, 88. 
411 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 374. 
412 Там само, 377. 
413 Там само, 381. 
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Бобжинського випливає, що хоч минуло понад два століття, проте магнати так 

само бояться втратити контроль над руським селом, не допускають селян до 

урядів та блокують їхнє національне самоусвідомлення, а головне – вони 

постійно підривають віру у сильну владу, здатну поліпшити життя народу, і 

плодять сеймові інтриги, бо кожен хоче залишитися королем у своїх маєтках.  

Висновки. Минуле в синтезі Міхала Бобжинського виступало в ролі певного 

дзеркала, де автор знаходив перегуки із власним часом та своїми політичними 

переконаннями. Стрижнем останніх, як уже нераз згадувалося, був ідеал сильної 

влади та міцної, спаяної з нею, суспільної організації. Єдиним шляхом, що 

провадить до цього, історик вважав «органічну», тобто повільну й наполегливу, 

працю обох сторін – і влади, і суспільства, уособленого постатями керівників – 

відповідальних, освічених та готових пожертвувати власними інтересами в ім’я 

загального блага. Держава, на думку Бобжинського, існує як єдиний організм, і 

будь-які зміни впливають на загальний стан справ. Якщо якась суспільна група 

протидіє владі і зриває розмірену державотворчу працю, то це невпинно 

призведе до занепаду. Так магнатська анархія XVIІ ст. спровокувала козацьке 

повстання Богдана Хмельницького, бо Польща, втративши три важливі для 

розвитку держави чинники – свободу селян, незалежність Східної Церкви та 

повагу до влади – більше не могла бути цивілізаційним орієнтиром для руського 

населення Речі Посполитої. 

2.2.4. Місце Польщі на мапі європейської цивілізації 

Просторові уявлення Міхала Бобжинського є важливим маркером його 

політичних позицій. В цьому пункті визначено, чим була для нього «Європа» та 

яку позицію займала в ній Польща, а також порівняно погляди Бобжинського з 

думками історіографічного антагоніста Йоахима Лелевеля та історіографічного 

однодумця – Юзефа Шуйського414. 

                                                 
414 Підрозділ з незначними правками було надруковано у статті: Лілія Ковшун, «Неоднозначне 

цивілізування Сходу в історичному наративі Міхала Бобжинського: від „Польща як primus 
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Лелевель, людина унікальної ерудиції, пильно цікавився картографуванням 

і вважав, що історію та географію не можна розділити415. Віддаючи данину 

впливовим у добу Романтизму ідеям культурно-географічного детермінізму, що 

були започатковані ще «Духом законів» Шарля Луї де Монтеск’є (1689–1755) та 

розвинуті німецьким географом Карлом фон Ріттером (1779–1859), Лелевель 

постулював пряму залежність між «характером» народу та умовами, в яких він 

живе. З цього випливав запропонований істориком поділ європейських народів 

на північно-західних і південно-східних, де перших вирізняла спричинена 

суворим кліматом більша працьовитість, а отже – «цивілізованість»416. З іншого 

боку, Лелевель транслював ідеї Леопольда фон Ранке про вищість західної 

культури як прямого спадкоємця пізньоантичної (римської) традиції, потужно 

підсиленої із розвитком християнської думки. Натомість протилежним полюсом 

був Схід – передовсім слов’янські землі, які прийняли християнство та способи 

державної організації значно пізніше, і то наслідуючи західні взірці417. За 

Лелевелем, уповні освоїти ці взірці мешканцям Сходу не вдалося з огляду на 

нібито притаманне «слов’янському духові» тяжіння до народовладдя – 

«ґміновладдя»418. У Новий час це відставання обернулося втратою можливостей 

впливати на перебіг історії, оскільки саме Захід став мірилом розвитку культури 

та політики419, але разом з тим, як підкреслював Лелевель, «вроджена 

волелюбність» сформувала особливий хід польської історії.  

Юзеф Шуйський, виділяючи за найважливіше в історії справи політичні та 

цивілізаційні, розглядав перші як прояви «зовнішнього» перебігу минулого, а 

                                                                                                                                                                    

inter pares” до „марного розпорошення життєвих сил на східному просторі”», Наукові записки 

НаУКМА. Історичні науки 194 (2017): 60–64. 
415 Piotr L. Wilczyński, «Joachim Lelewel’s Geographical Ideas and Heritage», European Journal of 

Geopolitics 1 (2013): 95–108. 
416 Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, 249. 
417 Процеси формування західної цивілізації, плинність її меж та відмінності у порівнянні з 

європейським Сходом див.: Oskar Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, перекл. Jan 

Maria Kłoczowski (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodnsej, 1994); Jenő Szűcs, Trzy Europy, 

перекл. Jan Maria Kłoczowski (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995). 
418 Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, 259. 
419 Там само, 261. 
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другі – як свідчення «внутрішнього» розвитку суспільства420. За його дефініцією, 

цивілізація сукупно охоплює «суспільні інституції, їхній релігійний, моральний, 

інтелектуальний і матеріальний стан, […] суму явищ, які народ створює без 

огляду на політичні факти і які є […] його капіталом та мірилом його 

позаполітичної цінності»421. Погляди Шуйського на позиції Польщі в палітрі 

цивілізацій перегукуються із концепцією Лелевеля, і вкладаються в ідею про 

«цивілізаційну молодість»422 польської культури як периферії західного 

культурного простору, підвалини якого заклали антична традиція та 

християнська Церква. У добу Середньовіччя до цього було додано ще й «залізну 

владу», натомість до Польщі «мілітарний деспотизм» прийшов на кілька століть 

пізніше, тож владний чинник, надто слабкий від самого початку, поступово 

взагалі зник, поступившись релігійним впливам423.  

Разом з тим, Шуйському цілком не притаманний «слов’яноцентризм» 

Лелевеля – він радше солідаризується з поглядами середовища Готелю Ламберт, 

які, за визначенням Маріана Серейського, були зосереджені «не так на 

слов’янськості, як на зв’язку Польщі з Заходом, із латинською культурою», і 

власне в такий спосіб окреслювали її статус в історії. Як пише Серейський: 

«Захід став моделлю і критерієм цивілізаційного розвитку, в стосунку до якого 

                                                 
420 Stępnik, Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie, 159. 
421 Józef Szujski, «Z wykładów o dziejach cywilizacji polskiej», в Dzieła, Т. 7, 2 (Kraków: Drukarnia 

Wł.L. Anczyca i Spółki, 1888), 2. 
422 Józef Szujski, «O młodszości naszego cywilizacyjnego rozwoju», в Opowiadania i roztrząsania 

historyczne (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1882), 369–414. Важливо також додати, що в 

історіографії вважається, що термін «цивілізаційна молодість» було винайдено пізніше, адже 

його популяризував Пьотр Вандич вже по завершенню «холодної війни». Наприклад, див.: 

Юрій Каганов, «Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція 

концепції», Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету 19 

(2005): 337. 
423 При висвітленні поглядів Юзефа Шуйського використано дослідження Генрика 

Слочинського: Henryk Marek Słoczyński, «Koncepcja przestrzeni w syntezie dziejów Polski Józefa 

Szujskiego i jej polityczne uwarunkowania», Kwartalnik Historyczny 118, вип. 4 (2011): 636–37. 

Останнє дослідження Адама Кожуховського також дозволяє розмістити Шуйського у 

контексті розвитку географічно-політичних ідей польської та німецької історичної науки, 

щоправда викликає застереження авторське рішення визначити тогочасних істориків, в т.ч. і 

Шуйського як «націоналістів»: Adam Kożuchowski, Unintended Affinities. Nineteenth-Century 

German and Polish Historians on the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian 

Commonwealth (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2019). 
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Польща займала окраїнну, периферійну позицію молодшого брата, який радше 

запізнювався в розвитку, а не йшов попереду, як того хотіли романтичні 

месіаністи та республіканські історики»424. У подібний спосіб розмірковує і 

Шуйський: «Не в змозі розлучитися з цим тавром молодості, сприймали ми ідеї 

Заходу завжди поверхнево, вигадуючи з них власний імпровізований шлях, 

замість того, щоб збудувати щось на їхній тривалій основі»425.  

Основою для ще однієї ідеї Шуйського – так званої «теорії простору», 

згідно з якою Польща, просуваючись на Схід, втратила зв’язок із Заходом і 

занедбала свої внутрішні інтереси426 – послужило давнє уявлення польського 

сарматизму зразка ХVI–ХVIІ ст. про місію Польщі як «передмур’я 

християнства» (antemurale christianitatis). За слушним спостереженням Генрика 

Слочинського, пов’язання польської історії з цивілізаційно нижчим східним 

сусідом внаслідок Люблінської унії означало, в інтерпретації Шуйського, точку 

відліку поступового віддалення Польщі від Заходу427, а отже – втрату шансів на 

інтеграцію до західної цивілізації і марнування сил, які можна було витратити на 

внутрішній розвиток (варто нагадати, що про деструктивний наслідок 

приєднання східних територій писав і Йоахим Лелевель428). 

Прірву між культурами Сходу і Заходу Шуйський сприймав як даність, 

котру не може подолати спільна християнська віра, адже для нього маркером 

цивілізованості був лише католицизм. Оскільки ж «цивілізаційна молодшість» 

Польщі перешкоджала їй стати повноцінним членом західної спільноти, то 

історик спершу призначає полякам роль передмур’я слов’янського світу від 

германізації, а пізніше – від орієнтальних впливів Москви429. Варто додати, що 

максималістське окреслення цього протистояння було характерним для раннього 

                                                 
424 Marian Henryk Serejski, Naród a państwo w polskiej myśli historycznej (Warszawa: Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 1973), 179. 
425 Szujski, «Z wykładów o dziejach cywilizacji polskiej», 10. 
426 Stępnik, Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie, 158. 
427 Słoczyński, «Koncepcja przestrzeni w syntezie dziejów Polski Szujskiego», 635. 
428 Там само, 641. 
429 Mirosław Filipowicz, Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii Polskiej od końca XIX wieku po 

II wojnę światową (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000), 21. 
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періоду творчості Шуйського – його першого комплексного опрацювання 1867 

р., натомість у другій книзі, яка побачила світ у 1880 р. вже після праці 

Бобжинського, сліди постульованої Лелевелем слов’янської унікальності 

тьмяніють, поступаючись наголошенню зусиль, витрачених на «цивілізаційну 

колонізацію Сходу»430. 

Та сама ідея притаманна й синтезу Бобжинського, але позаяк обидві книжки 

побачили світ практично водночас, першість того чи іншого автора складно 

визначити. Отож далі спробуємо порівняти інтерпретацію цивілізаційно-

просторової проблеми в обох працях. Для Шуйського запізнення у перейманні 

канонів західної культури зумовило «неправильний» напрям розвитку вже на 

зорі польської історії, коли «мілітарний деспотизм» Болеслава Хороброго 

заблокував становлення ієрархічного суспільства, що почало формуватися з 

нових політичних одиниць «затиснутих залізним кулаком Болеславової 

монархії»431. Натомість у Бобжинського Болеслав Хоробрий оцінюється як один 

із найуспішніших польських королів, бо країна завдячувала йому не тільки 

величчю, яку він приніс, утвердивши християнство в державі, а й тим, що за 

його правління Польща з кількох дрібних слов’янських племен стала 

«[...]державою, що протистоїть ворогам, розвиває господарчу силу, підсилює 

суспільні стосунки і пашіє цивілізацією»432. 

Як бачимо, там, де Шуйський зауважує ламання органічного розвитку, 

Бобжинський, навпаки, побачив перші прикмети цивілізаційного поступу. Це 

можна пояснити тим, що для Бобжинського поняття «цивілізація» мало не так 

культурну, як політичну конотацію. Коли Шуйський, відокремлюючи владу від 

культурної складової, звертав увагу на те, що діяльність енергійних правителів 

подеколи обертається негативними наслідками для суспільства, то в очах 

Бобжинського сильна влада та цивілізація виступають синонімами. Це добре 

простежується на прикладі опису ним Русі: упродовж Х–ХІ ст. Київська 

                                                 
430 Wierzbicki, Wschód – Zachód w koncepciach dziejów Polski, 236.  
431 Józef Szujski, «Kilka uwag o dziejach Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego», в Dzieła. Serya 

2, T. 7. «Opowiadania i roztrza̧sania» (Kraków: Drukarnia «Czasu», 1888), 173. 
432 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 83.  
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держава, керована династією Рюриковичів, була транслятором візантійської 

цивілізації, ба навіть впливала на розвиток Польщі нарівні з латинським 

Заходом433. Коли ж династія ослабла від феодальної роздробленості та 

монгольської навали, стала очевидною потреба в новому цивілізуванні руських 

теренів, але вже на західний лад, і тут прийшла на допомогу Польська Корона, 

зміцнена у ХІV ст. успішним правлінням Казимира Великого, який не тільки 

вивів Польщу на поважне становище в Центральній Європі434, а й здобув для неї 

визнання західних країн. 

З погляду Шуйського, діяльність Казимира Великого аж такою успішною не 

була. По-перше, він ламав органічний розвиток, запроваджуючи надто раптові 

реформи, а по-друге, сформовані ним «штучні суспільні перешкоди» 

сприймалися «в світі слов’янських демократичних інстинктів» як чужорідні, 

«заграничні»435. І хоч король щиро прагнув закласти фундамент нового 

суспільства, але цивілізаційна молодшість Польщі зумовила брак еліти, яка 

могла б стати реципієнтом та сподвижником модернізаційних реформ436. 

 Просування на Схід, започатковане Казимиром Великим, як уже 

згадувалося, Шуйський оцінював як фатальну помилку польської історії. Для 

Бобжинського, натомість, – це один із найважливіших доказів успішності 

Польщі. Русь у його тексті виступає як такий собі символ багатства: згадки про 

неї завжди супроводжують епітети «bogata» або «obfita»437, і то не лише завдяки 

розлогості обширу, а й тому, що вона відкривала шлях до Чорного моря – 

головної артерії тогочасної торгівлі, і її приєднання винагороджувало 

територіальні втрати на західних рубежах королівства438.  

                                                 
433 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 48. 
434 В оригіналі – «środkowa Europa»: Там само, 161. 
435 Józef Szujski, «Charakterystyka Kazimierza Wielkiego», в Dzieła, T. 6 (Kraków: Drukarnia Wł.L. 

Anczyca i Spółki, 1888), 219. 
436 Słoczyński, «Koncepcja przestrzeni w syntezie dziejów Polski Szujskiego», 638–39. 
437 Це помічаємо і в описах ранніх колонізаційних рухів, і сюжеті з укладенням Люблінської 

унії, і в жалях за теренами, що відійшли до козацької держави: Bobrzyński, Dzieje Polski w 

zarysie, 47, 75, 152, 157, 159, 162, 178, 181, 182, 189, 232, 233, 366, 370, 410. 
438 Там само, 157–58.  
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По смерті Казимира в боротьбу за Русь вступив новий гравець – Литва, 

мешканців якої Бобжинський називає «дикунами», зануреними «у варварство і 

темряву віків»439. Просуваючись на південь, литвини захопили «стосовно 

цивілізовану» Русь440, але боротьба за неї з Польщею тривала недовго, бо 

литвини визнали переваги польського сусіда, цивілізаційно вищого за русинів, 

який до того ж потребував нової династії на своєму троні. Культурна перевага 

Польщі на момент Кревської унії була настільки значною, що король Владислав 

Яґайло, хоч і литвин, відразу продовжив східну політику Казимира Великого. 

Незважаючи на варварське коріння Яґайла, Бобжинський тепло називає його 

«наш Яґайло»441, оскільки тому вдалися і руські справи, і налагодження контактів 

із Заходом. 

Проте вершиною польської цивілізаційної місії, основи якої було закладено 

ще Казимиром Великим, Бобжинський вважає Люблінську унію, яка 

підсумувала «мирне завоювання Литви й Русі» й перетворила Польщу на 

впливового політичного гравця в Європі: «Мирне завоювання Литви та Русі 

Польща завдячувала розумній повазі та зміцненню своїх сил Казимиром 

Великим, а об’єднання цих трьох народів в одну величезну державу запевнило 

Польщі тогочасну перевагу в Європі»442. У процитованому пасажі привертає 

увагу згадка про «три народи» Речі Посполитої. Вона суперечить словництву 

джерел ХVІ–ХVІІ ст., зате відповідає повстанським гаслам ХІХ ст., тобто є 

виразною реплікою політичних позицій Бобжинського, згодом увиразнених у 

його адміністративній кар’єрі. Утім, позірній рівності трьох народів суперечать 

розкидані по тексту «цивілізаційні» оцінки, згідно з якими русинам відведено 

вищий щабель, ніж литовцям443, але найвищу сходинку займають, звісно, поляки. 

Саме за їхньої допомоги Вітовт (1354–1430) здобув владу над руськими землями, 

                                                 
439 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 175. 
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але після його поразки від татар у битві над Ворсклою чорноморське узбережжя 

втрачає не він, а Польща444. Так само Польщі дістаються лаври переможця у 

«цивілізаційному змаганні» з Тевтонським Орденом, причому Грюнвальдська 

битва постає в описі як «смертельний бій» між слов’янським та німецьким 

світами, що промовисто перегукується із поглядом Шуйського на Польщу як 

передмур’я Сходу від «германської» загрози: «На полях Грюнвальду мала 

відбутися велика битва між німецьким світом, організованим Тевтонським 

орденом, та слов'янським світом, в якому Польща займала перше місце»445. 

Завдяки Грюнвальду Польща «пригорнула до себе» частину Пруссії та Помор’я, 

але головний месидж тріумфу історик вбачає навіть не в цьому, а в тому, що 

полякам вдалося подолати «цивілізаційно вищого» супротивника: «Це був 

найбільший тріумф, якого Польща досягла не над язичницькою та варварською 

Литвою, а над цивілізованою і багато в чому вищою за неї німецькою 

спільнотою»446. 

Юзеф Шуйський оцінює здобутки Владислава Яґайла та й усю добу 

правління Яґеллонів ХІV–ХVІ ст. набагато стриманіше. Яґайло в його описі – це 

передовсім чужинець, який розірвав зв’язок короля з суспільством своєї країни; 

не розуміючи його потреб, він виконував «роботу за контрактом», немов така 

собі третя сторона, що вирішує міжстанові сутички, посилені із приєднанням 

нових східних територій447. Отож коли в Бобжинського доба Яґеллонів знаменує 

народження правової держави Нового часу, то, за Шуйським, ідеться передусім 

про остаточне завмирання фази органічного розвитку Польщі448. Люблінську 

унію Шуйський, так як і Бобжинський, вважає переломним моментом, який 

вивів поляків за межі «первісної території слов’янських земель»449, однак це 

призвело до розпорошення життєвих сил та в підсумку знаменувало майбутню 

катастрофу польської держави, оскільки «простір Сходу» сприяв «деморалізації і 
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446 Там само, 215. 
447 Słoczyński, «Koncepcja przestrzeni w syntezie dziejów Polski Szujskiego», 639–40. 
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анархії»: «Велич держави і її різноманітність не дозволяли їм [королям. – Л.К.] 

ефективно виконувати внутрішню організаційну роботу; [...] Східний простір 

став важливим фактором глибокої деморалізації та анархії»450.  

Ще глибше на Схід, за Руссю, пролягала Московія, згадки про яку у 

Шуйського та Бобжинського суттєво відрізняються. Для Шуйського – це 

найбільший ворог Польщі. Досліджуючи його антиросійський дискурс, 

Мирослав Філіпович навіть доходить висновку, що в польській історіографії 

важко знайти схожий приклад подібного відторгнення, хоч у ІІ пол. ХІХ ст. 

підстави для цього були, як-от: Кримська війна, розгром Січневого повстання, 

діяльність станьчиків у Австрії тощо451. Характерно, проте, що Шуйський 

підкреслює відмінність русинів-українців («нашого Сходу») від московитів-

росіян. На думку Генрика Слочинського, це можна кваліфікувати як «пошук 

союзника по цивілізації»452, адже, розмістивши русинів в орбіті власної культури, 

поляки сконструювали буфер між собою та московським Сходом і у такий спосіб 

позбувалися месіаністичного тягаря цивілізаційного «передмур’я». 

Бобжинський, на відміну від Шуйського, описує московські справи доволі 

приязно, особливо за правління Петра І, який «працював над цивілізацією своєї 

держави» і намагався реформувати її на західний лад453. Утім, першість у таких 

спробах історик усе одно віддає Польщі, яка ще в період Смути претендувала на 

московський престол, і цей план, за його оцінкою, міг би увінчатися 

поширенням зони «західної цивілізації»: «Цей план відкрив вплив західної 

цивілізації на широку північ, зблизив два братні народи і одного дня міг 

об'єднати їх в одну державу»454. 

Розрахунки Вазів на московський престол, як констатує Бобжинський, не 

увінчалися успіхом з огляду на відсутність єдності в польському суспільстві, тож 

неспроможність до розширення впливів на Схід і Північ стала першою ознакою 
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занепаду польського «цивілізаційного покликання». У ході Тридцятилітньої 

війни ослаблення Польщі стає особливо помітним на тлі піднесення західних 

країн – німецьких князівств, Франції, Англії та Нідерландів, і поступово 

польський голос у загальноєвропейських справах слабне455. Водночас міцнішає 

Росія та з’являються інші сильні гравці – Османська імперія та Швеція, друга з 

яких «горує в Європі своєю військовою тактикою»456. Польща опиняється в 

регіоні «Центральної Європи»457, а її спроби повернутися до Заходу виявляються 

марними. Водночас руські латифундії магнатів розростаються дедалі більше на 

схід, аж до теренів, контрольованих козацтвом. Козацьку проблему 

Бобжинський називає важливою «суспільною, релігійною та політичною 

справою»458 – як бачимо, вже не цивілізаційною, як доти він окреслював усе, що 

пов’язував із Руссю. Козацькі походи загострюють взаємини з Османською 

імперією, і Польща розпочинає «святу війну» – «великий християнський похід 

проти півмісяця»459. Від цього моменту тема розвитку зникає зі сторінок книги, 

поступаючись картинам занепаду. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що хоча історіографи вважали 

Бобжинського більшим песимістом, ніж Шуйського, порівняння їхніх 

просторових орієнтацій цього не засвідчує. У Бобжинського Польща занепадає 

завдяки послабленню влади та втраті єдності; ніхто навмисно її не знищує, 

просто поруч із нею постають нові, сильніші гравці, конкуренції з якими вона не 

витримує. Водночас це аж ніяк не перекреслює життєздатності й переможної 

сили польської цивілізаційної місії на Сході. Започаткований ще Казимиром 

Великим, польський цивілізаційний рух мирно завойовує Русь і Литву та врешті 

увінчується тріумфом Люблінської унії, що об’єднала «три народи» в потужну та 

авторитетну державу зі спільною (звісно, польською) культурою. Провину ж за 

ослаблення цієї держави Бобжинський перекладає на короткозорість еліти, 

                                                 
455 Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, 359, 363. 
456 Там само, 392. 
457 Там само, 368. 
458 Там само, 366. 
459 Там само, 371. 
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неуважність до такої важливої справи, як козацька проблема, дезорганізацію 

суспільства та викликаний нею хаос, тобто на реальні причини суто 

внутрішнього політичного характеру. В синтезі Шуйського, натомість, комплекс 

причин живцем перенесено з романтичної філософії історії: культурно-

географічного детермінізму (неможливість «обживання» чужого польському 

духові простору); віри в силу лише «органічного» розвитку, закладеного 

Провидінням для певного народу (що було порушено із запровадженням 

«чужоземних» соціальних практик та рухом на Схід); іншування Сходу як 

простору анархії та «недоцивілізації», започаткованого просвітницькою думкою 

та розвинутого в добу Романтизму460. 

Висновки. В теоретичній праці «В ім’я історичної правди» Міхал 

Бобжинський обґрунтував власні погляди на розвиток історичної науки, які ми, 

переосмисливши визначення Ґрабського, окреслили як «соціологічно-

орієнтований позитивізм». На думку Бобжинського, історія займала нижчий 

щабель в ієрархії нових суспільно-політичних наук та повинна була виконувати 

допоміжну функцію в формулюванні законів існування суспільства, передовсім 

постачаючи корисні приклади з минулого для соціологічного узагальнення. 

Важливо пам’ятати, що складність аналізу ідеологічної постави Бобжинського 

зумовлена відсутністю на той час в польському інтелектуальному середовищі 

усталенного визначення «соціологія», і сам Бобжинський вживає доволі загальне 

окреслення «суспільно-політичні науки». Крім того, постульовані Бобжинським 

теоретичні засади позитивізму та соціології не були послідовно втілені ним на 

практиці під час написання монографії «Історії Польщі в нарисі». Натомість 

більш яскраво в книзі проявилися політичні принципи автора: песимізм в оцінці 

польського минулого, прихильність до бюрократичного державного устрою та 

сильного врядування, ідея поступової органічної праці у сферах науки та освіти 

замість ризиків збройних повстань. Окремої уваги заслуговує оцінка 

Бобжинським позиції Польщі в європейській цивілізації: на відміну від 

                                                 
460 Пор. детальніше: Ларі Вулф, Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості 

епохи Просвітництва, перекл. Сергій Біленький (Київ: Критика, 2009). 
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Шуйського, він не вважає колонізацію східних теренів Речі Посполитої 

помилковим вибором і залишається менш чутливим до проблематики історії 

культури. 

Проаналізувавши праці Міхала Бобжинського на предмет відповідності 

характеристик наукового та політичного дискурсів, які йому надала пізніша 

історіографія, ми зауважили що історик дійсно транслював ідеї двох різних 

дискурсів одночасно. Для історії історичної науки важливо розуміти подібну 

специфіку написання історичних текстів. В наступному розділі ми побачимо, як 

ці ідеї проявилися в дискусії, предметом якої були праці Бобжинського, а метою 

– формування методологічних та ідеологічних засад польської історичної науки 

в останній чверті ХІХ ст. 
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РОЗДІЛ 3. ТВОРЕННЯ НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ІСТОРІЇ У ДИСКУСІЇ 

НАВКОЛО ПРАЦЬ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО В КОЛІ КРАКІВСЬКОЇ 

ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ 1879 р. 

У попередньому розділі ми побачили, що твір Міхала Бобжинського 

виражав чимало нових неоднозначних ідей, які були центральними і для 

загальноєвропейської дискусії навколо науки, її цілей та способів творення. Це 

дозволило польським науковцям розмістити себе в «уявній спільноті» 

європейського інтелектуального простору і представити там Польщу, якої не 

існувало на фізичній мапі держав. Хоча поляки були лише читачами, а не 

авторами модних праць, їхнє сприйняття не було пасивним, навпаки – вони 

активно адаптували нові ідеї та випробовували можливість їхнього втілення на 

польському ґрунті.  

Враховуючи політичну ситуацію відсутності власної незалежної держави 

протягом «довгого ХІХ ст.», польська історична наука була розосереджена, але 

саме Краків став її центром у 1870-х рр. На це було кілька причин. По-перше, в 

1869 р. Яґеллонський університет отримав право викладання польською мовою 

та відкрив кафедру історії Польщі. По-друге, більша частина студентів та 

професійних істориків не тільки вільно володіли німецькою мовою, а й 

стажувалися в прусських університетах, де мали змогу напряму ознайомитися з 

актуальними ідеями. По-третє, у 1872 р. було засновано Академію знань, яка 

складалася з трьох відділів, в т.ч. історично-філософського, що остаточно 

закріпило за Краковом статус польської наукової столиці. В той період у Кракові 

працювали історики Юзеф Шуйський, Валеріан Калінка, Міхал Бобжинський і 

Станіслав Смолька, які й сформували кістяк «краківської історичної школи». 

Саме вони першими відреагували на «Історію Польщі в нарисі» Міхала 

Бобжинського у 1879 р. Розпочавши дискусію, дослідники продемонстрували 

неоднорідність своїх поглядів на теорію історичної науки. Присутній у полеміці 

політичний дискурс вплинув на формування історіографічних традицій.  
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3.1. Валеріан Калінка і проблема сильної влади 

Валеріан Калінка народився 23 листопада 1926 р. в передмісті Кракова і так 

само, як і Бобжинський, був випускником Гімназії св. Анни та Яґеллонського 

університету461. Після поразки Краківського повстання 1846 р. Калінка емігрував 

до Бельгії, де познайомився з Йоахимом Лелевелем. Але дружба між ними не 

склалася: Калінка протиставив свої погляди метру, що Лелевель розцінив як 

особисту зраду. Повернувшись до Кракова після Весни народів у 1848 р., 

Калінка розчарувався в можливостях народної революції й відтак продовжив 

пошуки ідей, які б відповідали його внутрішньому поклику. З 1852 по 1868 рр. 

Калінка співпрацював із Готелем Ламбер та був особистим секретарем Адама 

Чарторийського. Після поразки останнього – третього за життя історика – 

повстання 1863 р. своє розчарування в збройній боротьбі за незалежність він 

підсумував в історичній праці «Останні роки панування Станіслава Авґуста»462. У 

1870 р. Калінка приймає постриг і стає ченцем ордену Змертвихвстанців. Євген 

Сінкевич наголошує на суттєвому впливі Валеріана Калінки на ідею створення 

Польського історичного товариства з часописом «Історичний квартальник» та 

підтримку Ксаверія Ліске на посаді його керівника463.  

Іншим важливим для цього дослідження спостереженням Сінкевича є факт 

активної діяльності Калінки у гроні Змертвихвстанців на ниві просування ідеї 

поєднання галицьких русинів та поляків під проводом католицької конфесії та 

водночас активної протидії православним і греко-католицьким ініціативам у 

регіоні464. Видається показовим і той факт, що Калінка повернувся до 

історіописання вже після появи «Історії Польщі в нарисі» Бобжинського і 

протягом 1880–1886 рр. працював над об’ємною працею «Чотирирічний сейм»465, 

                                                 
461 Життєпис Валеріана Калінки за: Сінкевич, Краківська історична школа в польській 

історіографії, 105–16. 
462 Walerian Kalinka, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historyi drugiego i 

trzeciego podziału, Т. 1 (Paryż: Drukarnia E. Martinet, 1868). 
463 Сінкевич, Краківська історична школа в польській історіографії, 110–11. 
464 Там само, 112. 
465 Walerian Kalinka, Sejm Czteroletni (Kraków: Ksiegarnia Spółki Wydawn. Polskiej, 1896). 
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якою прагнув аргументувати позитивну роль Церкви в державотворчих 

процесах. Сінкевич також звернув увагу на те, що рецензія на працю 

Бобжинського була єдиним випадком публічної декларації Калінкою власних 

поглядів на теорію історії466, що вкотре доводить важливість цього дослідження. 

Згідно з завданнями дисертації, ми аналізуємо наявність у текстах дискусії 

двох окремих дискурсів – політичного та наукового, які виявляються в 

застосуванні конкретної термінології, сюжеті наративу та емоційних акцентах. 

Не в кожному випадку межа між історією та політикою буде очевидною, але для 

тексту Валеріана Калінки це так. Сам автор поділив рецензію на тематичні 

розділи, в яких легко прочитуються кілька основних ідей: 1) критика секулярної 

бюрократичної держави; 2) протидія православ’ю; 3) популяризація католицької 

віри як ідентифікаційної риси польського народу. Хоча Калінка майстерно вплів 

їх у канву історичної дискусії, завдяки аналізу вдалося визначити політичний 

зміст цих ідей. Прояви наукового дискурсу ми виділяємо штучно з огляду на 

потребу визначити погляди Валеріана Калінки на теорію історії, які в його 

рецензії не є такими акцентованими, як політичні. 

Рецензія починається з оцінки новизни праці Міхала Бобжинського в 

історіографічному контексті. Валеріан Калінка стверджує, що Бобжинський 

синтезував сучасні монографії та викладений у них новий погляд на історію, 

проте ані назв цих монографій, ані імен авторів рецензент не перераховує467. 

Новий історичний рух пов’язаний із потребою «пошуку та очищення джерел» 

замість неаргументованих «апофеозу минулого й історіософії»468. Калінка 

послуговується поняттям «школа», і він точно впевнений, що до «нової школи» 

(хоч ще й безіменної) належать Юзеф Шуйський та Теодор Моравський (1797–

1879). Останні виступили в опозиції до Лелевеля, натомість Бобжинський пішов 

за прикладом німців, бо «із ними його поєднує спорідненість думки та 

                                                 
466 Сінкевич, Краківська історична школа в польській історіографії, 114. 
467 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 5.  
468 Там само, 8. 



132 

 

історичного методу»469. Нову німецьку школу (знову ж таки, безіменну) Калінка 

розпочинає з Леопольда фон Ранке та його «Історії папства» (1824); 

наступниками визначає Людвіґа Гойзера (1818–1867), Теодора Момзена (1817–

1903), Ґустава Дройзена (1808–1884) та Гайнріха фон Сибіла (1817–1895). 

Головною перевагою цієї школи є організованість та зрозумілість викладу, а 

недоліком – їхня німецька впевненість у перевазі влади над мораллю470. Топос 

«моралі» є основним для рецензії Калінки; він не наводить точного визначення 

цього терміну, що залишає можливість різночитання й може вважатися 

потенційним полем для авторських маніпуляцій. Завдяки йому Калінка, 

наприклад, відходить від наукового дискурсу і починає дискусію з політичними 

поглядами Бобжинського, які той виклав у «Історії Польщі в нарисі». Нам 

видається, що метою Калінки було оборонити Католицьку Церкву у відповідь на 

німецький Kulturkampf (1872–1878) – секуляризаційну політику Отто фон 

Бісмарка, але до цього ми детальніше повернемося далі. 

Для Валеріана Калінки основною одиницею побудови історії є факт, а 

завданням – демонстрація «правди» широкому колу читачів. Вміння писати 

зрозуміло і легко є ознакою таланту історика, який дозволяє йому вивести свої 

погляди за межі академічного простору. Калінка не відмовляє книжці 

Бобжинського в науковості; його помилкою є те, що він взявся за надто складну 

справу, – щоб написати цілісну працю, необхідно досконало вивчити історію 

церкви, права, адміністрації, літератури і окремих епох, а «до тих пір кожна 

історична праця в якійсь темі кульгатиме»471. Бачимо в цій цитаті, що синтез – це 

кінцева мета історії як науки; історії окремих інститутів та епох пишуться 

дослідниками для того, щоб зрештою скласти з них одну повноцінну і всеохопну 

візію минулого країни. Цю всеохопність забезпечує якнайдетальніше вивчення 

фактів із відповідних джерел. Цікаво, що «джерело» для Калінки – це будь-який 

писемний документ із минулого, в тому числі історіографічний. Це важливе 

                                                 
469 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 9. 
470 Там само, 10. 
471 Там само, 58–59. 
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зауваження, яке доводить, що Калінка не дотримувався наукового методу Ранке, 

а натомість послуговувався ще просвітницьким методом використання праць 

попередників як достовірного джерела. На підтвердження цього наведемо 

цитату, в якій Калінка пояснює некомпетентність Бобжинського щодо 

визначення ролі Католицької Церкви в підписанні Берестейської унії тим, що 

історик проігнорував «правильні джерела»:  

«Ми не знаємо, якими джерелами він послуговувався: як джерело до історії 

Унії насправді цитує лише одного письменника, та й то схизматичного 

(Кояловича), але сумніваємося, що й ним скористався; католицьких 

письменників, як-то Бартошевича («Історія Руської церкви»), Ліковського і 

Гучпіна, не знає; не говорячи вже про джерела сучасні, з яких тільки початки 

Унії, та й то не без зусиль, можна вислідити. Саме тому в його короткому 

нарисі про Унію немало помилок і фальшивих поглядів [усі дужки в цитаті – 

Калінки. – Л.К.]»472.  

Логічно ж організувати ці факти і зробити з них висновки історик може 

лише тоді, коли матиме «правильний» політичний світогляд. Важливо відразу 

зауважити, що історичний твір, на думку Валеріана Калінки, не просто може, а 

навіть зобов’язаний, виражати політичні погляди автора, оскільки перед 

істориком постає завдання виховати суспільство. Проблемою Бобжинського є не 

те, що він виказує свої політичні погляди в історичному творі, а суть цих 

поглядів, із якими Калінка цілковито не погоджується. Він радить Бобжинському 

не додавати до другого видання свій вступний правничо-політичний «трактатик» 

не тому, що він недоречний в історичній праці, а тому, що він «недостатньо 

обдуманий»473. Калінка вважає, що Бобжинський, вийшовши з німецької 

історичної школи, пропагує ідею бюрократичної держави за прусським зразком. 

Саме їй вирішив опонувати Калінка, доволі яскраво описавши недоліки такого 

устрою: 1) загальна військова повинність для всіх; 2) необхідність для кожного 

громадянина точно знати, як керувати державою; 3) обов’язок громадянина 

                                                 
472 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 39. 
473 Там само, 16. 
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обрати собі політичну позицію, близьку його поглядам на управління державою, 

і її дотримуватися; 4) бюрократична правова держава за німецьким прикладом474. 

Калінка багато уваги приділяє критиці державного устрою, який 

Бобжинський описав у передмові до книги. Наголосимо ще раз: на нашу думку, 

головним завданням цієї де-юре наукової рецензії була оборона Католицької 

Церкви перед німецьким Kulturkampf – політикою Бісмарка 1872–1878 рр., яка 

полягала на секуляризації держави та зменшенні впливу папи на політику в 

регіоні475. Саме тому Калінка не шкодує риторичних засобів для доведення 

власної точки зору як католицького священника та члена ордену 

Змертвихвстанців. Він пояснює, що держава, яку нібито пропагує Бобжинський, 

збудована за прикладом Німеччини Бісмарка, об’єднаної у 1871 р., та Франції 

після революції 1789 р. Головною ознакою цієї держави є посилена роль 

бюрократії, яка підтримує суспільну працю, але ігнорує особисті права 

громадянина. Цей державний устрій підходить для країн, які провадять активну 

загарбницьку війну проти сусіда. Для країни в стані оборонної війни 

централізація є небезпечною, бо захопивши столицю, ворог отримає все:  

«Головною силою такої влади є бюрократія, але ця сила оманлива: вірна 

урядові до тих пір, поки йому щастить, і відвертається від нього одразу, як 

тільки з’явиться хтось сильніший.[...] В стосунку до закордону, ця система 

управління чудово підходить для нападу на сусіда; у оборонній війні, після 

поразки, завжди є найслабшою, бо захоплення столиці визначає все»476.  

Калінка протиставляє «державу» народу і суспільству; для нього держава – 

це передовсім уряд і адміністрація, які можуть шкодити власному народові477. Як 

ми побачили в попередньому абзаці, Калінку хвилювала саме «німецька 

сутність» цієї держави, протилежна польській природі. Водночас подібний 

спосіб історичної самоідентифікації – шляхом акцентування чужорідності 

маґдебурзького права – був характерний і для спільноти київського Університету 

                                                 
474 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 13–16. 
475 Зашкільняк і Крикун, Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів, 351. 
476 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 15. 
477 Там само, 22. 
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св. Володимира. Зокрема, Михайло Грушевський (1866–1934), услід за 

Михайлом Владимирським-Будановим (1838–1916) та Володимиром 

Антоновичем (1834–1908), вважав маґдебурзьке право чинником занепаду 

самоврядних руських міст; щоправда, до кола «ворогів» руського міста, окрім 

німців, додав ще юдеїв та поляків478. Церква, на думку Калінки, може бути 

опозиційною інституцією; так бувало в польській історії, і це йшло на користь 

збереженню національної ідентичності. Наприклад, у XIV–XV ст. під час 

німецької (знову ж таки) колонізації «[...] духівництво здобуває незалежне 

становище і становить окремий третій елемент [суспільства. – Л.К.]»479. 

Католицизм ідентифікує поляків і може протистояти захопленню в часи 

політичної залежності: «Головним, якщо не єдиним фактором, який поєднував 

усі різнорідні елементи польської держави, була Католицька Церква, що, як і 

сьогодні, єдина рятує польську народність»480. Зрештою, навіть божественне 

походження влади не означає, що нею наділяють конкретну людину; таким 

чином Калінка підкреслює непостійний характер секулярної влади: «Влада 

походить від Божого права, але Боже право не віддає її жодній конкретній 

людині, лише суспільству; суспільство натомість може її віддати іншому, 

перенести на одного або багатьох»481.  

Розділ рецензії про Реформацію і можливість створення національної 

церкви також пояснює причину відрази Калінки до сучасної бюрократичної 

держави, з якої він розпочав свій текст. Бюрократична держава є державою 

секулярною і, на думку краківського історика, ніщо не може стати їй на заваді у 

захопленні церковної влади. Калінка у вкрай темних фарбах змальовує можливі 

сценарії захоплення світською владою Церкви: тут і жандарм у капланських 

шатах, і шляхтич, який проголошує себе папою, і навіть вино – «кров Христову» 

                                                 
478 Яковенко, Вступ до історії, 172. Про прийоми, які вжив Грушевський, аби відокремити 

українську історію від польського ґранд-наративу, див.: Сергій Плохій, «У пошуках 

національної парадигми», в Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського (Київ: 

Критика, 2011), 185–99. 
479 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 17. 
480 Там само, 32. 
481 Там само, 56. 
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– наливає в чашу звичайний бюрократ482. Очевидно, що такий страх перед 

секуляризацією був не просто наслідком тривожної історичної фантазії – він мав 

політичні підстави. 

Щоб підсилити авторитет історії, Калінка сягнув до віри, і навпаки: 

історичні факти демонструють винятковість католицької віри, перевагу її вірян 

над іншими конфесіями. Дискурс рецензії Калінки не є теологічним – він 

цілковито політичний, бо передовсім дискутується конфесійне питання. Про це, 

зрештою, він напряму пише сам: «Можливо, автор закине нам, що в цій рецензії 

б’ємося з ним різною зброєю, що він пише політичну історію, а ми відповідаємо 

йому теологією, і що в такий спосіб ніколи не домовимося. Ні, шановний авторе, 

це не просто теологія, а виключно здорова політика і єдина народна традиція»483. 

Калінка знаходить в історії факти про перевагу католицької віри, і саме це є 

основною причиною написання рецензії на працю Бобжинського. Бачимо, що 

політична дискусія займає в цій рецензії чільне місце. Навички Бобжинського як 

історика, його методологічні вміння – ніби за неписаним етикетом тогочасного 

рецензента – Калінка згадує лише в кількох епізодах, із повагою до особистої 

свободи історіографа провадити дослідження на власний розсуд. Помічаючи 

непослідовність аргументів Бобжинського щодо Католицької Церкви, Калінка 

пише, що такий методологічний недолік пішов на користь нарису Бобжинського, 

адже змусив його визнати користь окремої церковної ієрархії484. Валеріан Калінка 

шукав способів підтримки польської душі, і саме тому йому так залежало на 

авторитеті Католицької Церкви як тієї інституції, що, незважаючи на слабкість 

держави, здатна зберегти народ. А історія, зі свого боку, зберігає факти, 

свідчення на користь народотворчої ролі Церкви в Польщі. Калінка також не 

боїться поставити собі складне питання: а що важливіше – релігія чи народ? Це 

питання вибору між двома принципово різними категоріями, які, з точки зору 

сучасного читача, не можна протиставити. Але в польському інтелектуальному 
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дискурсі ХІХ ст. питання «народу» було відкритим: замість національної 

незалежності можна було боротися за соціальну рівність, культурну 

толерантність чи релігійну свободу. Калінка обирає свій бік чітко і без сумніву: 

«[...] релігія є вищою понад будь-які земні комбінації, хай би йшлося й про річ, 

найдорожчу для серця [тобто про національну незалежність. – прим. Л.К.]»485. 

 У політичному дискурсі тексту Калінки вирізняється також проблема 

цивілізації. Поняття «Заходу» і «Європи» у нього є синонімами, так само як 

«цивілізація» і «культура», і саме Європа є носієм «справжньої цивілізації» на 

противагу відступницькому Сходові:  

«Отже, погано те, що Церква дала нам латинську абетку, що нас тим самим 

поєднало з Заходом! Отже, погано те, що в нас не було кирилиці чи гражданки, 

як у Русі чи Москви, яка б нас на довгі віки від’єднала від справжньої 

цивілізації! Жоден розважливий поляк таких роздумів не підтримає. Як латина 

ділить Європу від Азії, і де знання латини закінчуються, там закінчуються 

також кордони справжньої Європи, так різниця алфавітів посунула народи, які 

їх прийняли, різними шляхами історії та цивілізації»486.  

Русь і русини – це, на його думку, інша цивілізація, яка постійно тяжіє до 

Москви: «симпатія Русі до Москви не від часу Унії датується»487. Духовною 

місією Польщі є поширення впливу Католицької Церкви на Схід, тому 

Берестейська Унія «[...] це їм [полякам. – Л.К.] від Бога вказане апостольство і 

одна з найбільших заслуг народу в минулому!»488. Історія Унії, за словами 

Калінки, погано знана в Польщі, тож він вважав за необхідне коротко описати її 

в рецензії, а також висловити контраргумент проти ідеї Бобжинського, що 

важливу роль в Унії відіграв єзуїтський орден489. До нього Калінка, до речі, 

ставився індиферентно: єзуїти – це відкрита для різних поглядів тема; в ній 

немає єдиної правди, можна дискутувати і шукати аргументи490. Невдача 
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польської колонізації Сходу – це «болісний і принизливий історичний спогад»491, 

але русинська проблема не залишилася в минулому. Тому Валеріан Калінка 

проводить прямі – і доволі маніпулятивні – аналогії із сьогоденням: «Єпископи 

виганяли з церков ксьондзів, які зраджували Церкву і переходили на схизму, бо 

схизматична пропаганда йшла з Вільна і Львова, точно як сьогодні»492. 

У контексті русинської проблеми Калінка згадує й про релігійну 

толерантність, якої, на його думку, «було забагато». На підтвердження цього він 

наводить факти підтримки польським королем Владиславом IV Вазою (1595–

1648) патріарха Феофана ІІІ (1570–1644), який започаткував на землях Речі 

Посполитої нову відступницьку ієрархію, а також аргумент про багатство Києво-

Могилянської академії: «Відновлена схизматична метрополія в Києві стала 

кузнею кадрів, які напевне не були приязні до Польщі. В сильні руки схопив 

митрополичий уряд Могила і заклав у Києві багато обставлену теологічну 

академію; Річ Посполита своїм коштом досі не здобулася на подібну»493. Калінку 

вражає прихильність Бобжинського до «східної схизми», і його метою є «вказати 

найважніші моменти, що ображають католицькі почуття так само, як і історичну 

правду»494. У цьому пасажі бачимо концепцію «історичної правди» – вона, з 

точки зору Калінки як людини глибоких релігійних переконань, існує і не може 

підлягати дискусії, так само як і обраність католицької віри в очах Бога. 

Показником методологічної помилки є також те, що Бобжинський, пишучи про 

церковну унію, не використав значно кращої праці Шуйського495. Але цю 

помилку Калінка готовий вибачити; він не прагне подібними зауваженнями 

знищити науковий імідж Бобжинського, лише звертає увагу читача, що 

Шуйський є більш компетентним автором у цій темі496. Завершуючи тему 

просхизматичних настроїв Бобжинського, Калінка радить автору під час 

підготовки другого видання звернутися до «правильних» католицьких джерел: 
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«Бобжинський нехай при роботі над другим виданням своєї праці краще 

розбереться в історії Унії і не перетворюється на відлуння схизматських вигадок. 

Нехай не ображається на такий наш вираз; нас до нього змушує любов до правди 

і любов до справи, яка для католика і для поляка є однією з найдорожчих»497. 

 На завершення рецензії Валеріан Калінка підсумовує і свої роздуми про те, 

як писати історію, і про роль, яку відіграє в ній політика. В останньому абзаці 

бачимо дві – як на сучасного дослідника, очевидні – суперечності. З одного боку, 

«історик, який пише політичну історію, повинен мати політичний досвід (а з цим 

у Польщі погано)»498, тобто відсутність політичного досвіду для історика, що 

займається політичною історією народу – це для Калінки очевидний недолік. 

Але водночас історик не повинен переносити в текст і свої сучасні негативні 

почуття: «Якої ж потрібно уваги, щоб [...] смутку і потреб сучасних не 

переносити до минулих епох!»499. Калінка був свідомий застереження щодо 

суб’єктивізму в історії, проте зміг обернути цей аргумент на свою користь: «Хіба 

хтось із тих, хто зараз пише, може сказати, що цілковито позбувся цієї 

небезпеки? Це просто неможливо»500. Таким чином, у тексті Калінки читач 

бачить, що історик не табуював демонстрацію політичних поглядів в історії, ба 

більше – вважав, що без політичного досвіду і чіткої позиції історик не здатен 

побудувати якісного історичного синтезу. 

Особливістю брошури є те, що Калінка, окрім власної рецензії, долучив до 

неї анонімний лист із критичними зауваженнями щодо книги Бобжинського. 

Автор побажав лишитися невідомим, бо, за словами Калінки, обіймав високу 

посаду, а отже, не міг собі дозволити прямої критики на адресу молодого автора. 

На жаль, ми не володіємо достатньою інформацією про тогочасну еліту Кракова, 

щоб висловити здогад, хто саме був автором, тому зацитуємо характеристику 

самого Калінки: «Вже стаття була віддана до друку, коли до нас дійшов лист у 

тій самій темі від людини, яка і на полі літературному, і на полі служби вітчизні 
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дуже високе займає становище. Лист конфіденційний, тож імені автора не 

називаємо; можемо лише запевнити п. Бобжинського, що він цінує його так само 

високо, як і ми»501. 

Автор цього відгуку був менш прихильний до ідей Міхала Бобжинського, 

ніж Валеріан Калінка. Він був досвідченим чоловіком, адже помітив «суттєву 

зміну мислення, що відбувається протягом останніх кількох років»502. Йому 

імпонує романтичне бачення історії: він щиро дивується прагматизму, який 

замінив поезію – хоч подекуди й надмірну, але все ж більш відповідну духові 

польського народу. Автор не є професійним істориком; його слова – це голос 

стороннього читача в той час, коли стіни академії ще були прозорими. Історик у 

1879 р. писав для широкої публіки, тож межа між політикою й історією в тексті 

легко стиралася, ба більше – була небажаною. Саме тому анонімного рецензента 

так хвилює надмірна раціоналізація та втрата духовного зв’язку з народом. 

Праця історика, на думку автора, зовсім не складна – це всього-навсього 

компіляція фактів, а якщо водночас історик не поділяє почуття та релігійні 

погляди народу, – то й узагалі даремна503. Наводячи в одному абзаці тезу про 

сильну урядову організацію, якої бракувало полякам, та представляючи 

шляхтича як ключового персонажа польського народу, автор повторює за 

Калінкою дихотомію «анархія/бюрократія», хоча прямо цих понять не вживає. 

Крім того, він, як і Валеріан Калінка, наполягає на існуванні «Божественної місії 

для кожного народу» і саме Берестейську унію називає історичним проявом 

вищого призначення поляків. За його словами, історія кожного народу 

продиктована його місією, духом та ідеалом, і даремно шукати раціонального 

пояснення діянням минулого; без духовної метаідеї написання історії 

неможливе504. На нашу думку, цей підхід – першопочатково авторська метаідея, 

до якої поступово кріпляться ілюстративні факти – аналогічний до поняття 

гіпотези, що складеться в академічному історіографічному дискурсі 
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десятиліттями пізніше. Звісно, віра в місію народу і «Божественний початок», які 

історик повинен просто фактуалізувати в тексті, видаються сучасному 

досліднику наївною. Але, відкинувши академічну зверхність, ми можемо 

побачити на прикладі голосу Калінки в дискусії про нарис Бобжинського, як у 

істориків з’являється принципове для всієї історії історіографії питання: чому 

автор вибрав саме цю тему і чому саме так її подав? 

Щоб підтвердити нашу тезу про те, що дискусія 1879 р. не була строго 

академічною і що всім її учасникам залежало на публічній декларації своїх 

ідейних позицій, звернімося до відповіді Міхала Бобжинського, зацитованій у 

тій самій публікації і датованій 20 квітня 1879 р. Бобжинський, незаперечно 

визнаючи професійний досвід і мудрість старшого колеги, зазначає, що деякі 

його світоглядні позиції Валеріан Калінка сприйняв помилково, тому він пише 

цю відповідь, щоб виправити непорозуміння505. На свій захист Бобжинський 

нагадує, що його праця була видана в Варшаві і повинна була пройти цензуру, а 

отже, потребувала певної гнучкості від автора506. Давайте оглянемо, в чому ж 

старший колега хибно витлумачив слова краківського історика.  

Розкриваючи розбіжності, Бобжинський пішов у хронологічному порядку – 

від Середньовіччя до XVIII ст. У першому абзаці історик відразу відповідає на 

головний закид рецензії Калінки – проблему применшення ролі Католицької 

Церкви в історії Польщі: «Уся моя середньовічна історія Польщі спирається на 

спостереження й переконання, що Католицька Церква була основою та рушієм 

не тільки нашої цивілізації, але навіть політичної та суспільної організації»507. 

Міхал Бобжинський визнає, що свідомо глорифікував роль Церкви в житті 

середньовічної Польщі і лишався вірним переконанню в її авторитеті, 

пропонуючи позитивне тлумачення дражливих питань. Нас цікавить також 

інструментарій доведення Бобжинським власної точки зору: якими науковими 
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поняттями оперує історик? Чи вдається до емоційних маніпуляцій? Що для 

нього важливіше: історична правда чи користь історії для політичного вжитку?  

Поняттям, що в ХІХ ст. аргументувало науковість історії, було поняття 

«факту». Як ми помітили, для Калінки воно ще не мало такого важливого 

значення, яке з’явилося у Бобжинського – Валеріан Калінка його рідко 

використовує. Та саме воно стало поняттям-символом для істориків «нової 

школи», до учасників якої себе зараховував Бобжинський і з якою прагнув 

посперечатися анонімний рецензент. На наших очах у цій дискусії розгорається 

світоглядний двобій поколінь, де «факт» і «віра» стають дихотомією. У відповіді 

Калінці Бобжинський часто використовує поняття «факт», і серед його «фактів» 

знаходимо доволі неоднозначні речі переважно про церковну історію та 

розбіжності між конфесіями, наприклад: «Зрештою, це лише сухий факт, відома 

річ, що як Римська Церква сприяла пробудженню ідеї свободи та автономії 

суспільства, так Східна Церква була інструментом у руках єдиновладців»508.  

Помічаємо, що Бобжинський, наводячи цитати з власного тексту, додає 

номер сторінки, чого не робив Калінка у своїй рецензії – той наводив цитати 

дослівно, але без посторінкових посилань. У своїй відповіді Бобжинський 

зачепився за кілька тез Калінки, помилковість яких і прагнув довести. Це 

«незрозуміла туга за Східною Церквою» в питаннях ролі католицизму в Польщі 

доби Середньовіччя509; «речі, написані в російських працях» щодо відособленості 

політики Католицької Церкви від польської держави510; «схизматичне відлуння» 

в питанні невдач запровадження Унії на Русі511 і відсутність «Реформації в 

Польщі»512. По суті, вся відповідь обертається довкола потреби Бобжинського 

заявити про себе як про вірного вітчизні поляка та заперечити закиди щодо 

прихильності ідеям Російської чи Прусської імперій. Бобжинський прагне 

продемонструвати інший тип вірності – не шляхом невдалих спроб 
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імпульсивних національних повстань, а постійної праці на користь країни. 

Історична наука є засобом демонстрації цієї політичної позиції. Позитивізм 

надав наративу стриманості; відтепер історію можуть писати не лише поети. У 

попередньому розділі ми побачили, що текст Бобжинського ще був доволі 

еклектичним. Це сигналізує про перехідну добу, коли історик – навмисне чи ні – 

змінює свій наратив. Головними тут є усвідомлення та декларація автора щодо 

належності його тексту до «нової доби (школи)» і відмінності від історіописання 

попередників.  

Отже, Бобжинському залежало на тому, щоб довести свій патріотизм, і він 

вважав, що дискусія про його історичну працю є відповідним для цього 

форматом. Відповідаючи на закид Калінки щодо «культу Бісмарка», він явно не 

підтверджує – але і не спростовує – своєї прихильності до ідеї Kulturkampf, лише 

погоджується з тим, що йому йшлося про популяризацію сучасної моделі 

державного управління, нехай навіть запозиченої у загарбників:  

«Моя праця дотримується єдиної засади, що народ без здорового і відповідного 

сучасним умовам державного устрою і суспільства залишитися не може [...] 

наш народ завдяки витривалій праці може спромогтися, окрім почуттів, на силу 

моральну і фізичну, запозичити її хоч би й у ворогів, головне, щоби їх в цей 

спосіб перемогти»513.  

Помічаємо тут чітку «органічну» репліку, яка особливо виділяється в епітеті 

«здоровий» стосовно державного устрою та концепції праці, завдяки якій народ 

зможе здобути сили, щоб перемогти ворога в «боротьбі за існування» (в 

оригіналі застосовано дієслово «pokonać»). Усе це, стверджує Бобжинський в 

останньому реченні своєї відповіді, «[...]відповідає найглибшому, може, й 

помилковому, але щирому моєму переконанню як поляка та як правника за 

професією»514. 

Висновки. Рецензія Валеріана Калінки, разом із витягом із листа невідомого 

адресата та відповіддю Міхала Бобжинського, за суттю своєю мала політичне 

підґрунтя та експонувала дискусію між католиком та бюрократом в контексті 
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німецького Kulturkampf. Хоч ця критика й демонструє методологічні погляди 

Калінки, але саме політичний дискурс диктує наукову оцінку тексту. Головною 

темою полеміки була потреба сильного державного управління для польського 

суспільства в умовах політичної залежності, на користь чого кожен із авторів 

шукав аргументи в минулому. Калінка першим означив твір Бобжинського як 

історію держави і правничого устрою, а своєю полемікою заохотив цікавість до 

«сильного врядування» краківського історика в історіографії. Особливістю цією 

рецензії є включення витримки з листа анонімного читача та відповіді Міхала 

Бобжинського на критику. Історик зауважив, що не применшував ролі 

Католицької Церкви в середньовічному державотворенні, а його ідея постійної 

праці не є ознакою лоялізму відносно загарбників. Для обох авторів – Калінки й 

Бобжинського – рецензія на історичний твір була відповідним форматом для 

демонстрації власних політичних позицій. 

3.2. Ксаверій Ліске: песимістична рецепція львівського історика 

Для того, щоб належним чином охарактеризувати краківську історичну 

школу та зрозуміти подібність поглядів її представників, необхідно поглянути 

також на сприйняття істориків з-поза Кракова. Ідеальним кандидатом тут є 

Ксаверій Ліске (1838–1891) – архівіст та історик, якого згодом історіографія 

назве «очільником львівської історичної школи». Без перебільшення, це людина, 

яка сформувала інтелектуальне середовище столиці Королівства Галичини і 

Володимирії515. Ксаверій Ліске народився у с. Шльонськово у Великому 

Князівстві Познанському, що тоді належав Пруссії516. Освіту Ліске здобував у 

німецьких навчальних закладах: чоловічій гімназії в м. Лєшно на околицях 

Вроцлава, на філософському факультеті Вроцлавського університету (1860–

1863), на історичних студіях Університету Фрідріха Вільгельма ІІІ у Берліні 
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(1865) та в Університеті Ляйпцига (1867), де він отримав наукове звання доктора 

філософії. Габілітаційна праця висвітлювала роль польської дипломатії в 

угорсько-австрійській суперечці про трон у ході війни 1526 р. з Османською 

імперією. У 1868 р. ректор Львівського університету Антоній Малецький (1821–

1913) запросив Ліске до Львова. Там він розпочав роботу в складі комісії з 

видання «Актів земських та гродських з часів Польської Речі Посполитої з так 

званого бернардинського архіву у Львові»517. Паралельно Ліске викладав історію, 

а у 1879–1880 рр. став ректором Львівського університету. До його учнів 

зараховують Антоні Прохаска (1852–1930), Освальда Бальцера (1858–1933), 

Людвіка Фінкеля (1858–1930) та Станіслава Смольку (1854–1924)518. У 1887 р. 

Ксаверій Ліске стає засновником Польського історичного товариства та закладає 

друкований орган цього об’єднання – «Історичний Квартальник», що став 

першим професійним історичним часописом, який виходив польською мовою. 

Ліске не займав жодних політичних посад, окрім нетривалого очолення 

Бидгоського комісаріату під час Січневого повстання 1863 р.. Цей досвід 

дозволив йому зберегти ідею важливості об’єднання польського суспільства, в 

якому не останню роль можуть відіграти історики. Можливо, саме тому 

львівський дослідник поставився до книжки Міхала Бобжинського вкрай 

критично, бо розумів вплив академічної історії на політичні настрої суспільства. 

Свою рецензію він відкриває поетичним епіграфом: 

Темно всюди, глухо всюди. 

Що ж це буде? Що ж це буде? 

Текст Ксаверія Ліске переповнений негативними емоціями і відразу дає 

зрозуміти, що перед нами репліка від автора з іншої, не краківської, спільноти. 

Хоча деякі його погляди перетинаються із спостереженнями Валеріана Калінки. 

Наприклад, Ліске також упевнений, що історія Бобжинського є твором про 

                                                 
517 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej: z archiwum tak zwanego 

bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. T. 2, ред. Xawery 

Liske, (Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1870). 
518 Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, 135. 
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політику і державу, але додає вогню своєю інтерпретацією, мовляв, автор пише, 

що поляки «не тільки як держава розсипалися, а також як суспільство згнили і 

деградували до останку»519. Ксаверій Ліске емоційно асоціює твір Бобжинського 

із реплікою «Finis Poloniae!», яка в польського читача ХІХ ст. була символом 

безвиході, песимізму та даремності боротьби завдяки популярній легенді, що це 

були слова Тадеуша Костюшки після останньої битви, яку польська армія 

програла Пруссії під Мацейовицями у 1794 р.520. Ксаверій Ліске формує настрій 

та сюжет рецензії за допомогою риторичних питань і, перш за все, прагне 

зрозуміти глибину занепаду польського народу в часи поділів521. Не зважаючи на 

те, що в першому реченні історик вжив два окремі поняття – «держава» і 

«суспільство», головним об’єктом зацікавлення Ліске в першій частині рецензії є 

«польський народ».  

Поняття «народ» має довгу історію в польській інтелектуальній традиції, й у 

класичному домодерному розумінні означає людей, які мають громадянські 

права, тобто шляхту. Романтизм підніс ідею народу до абсолюту, а соціалізм 

дозволив розширити дію громадянських прав на нові верстви населення – міщан 

та селянство. Пам’ятаємо, що націоналізм (у розумінні самоідентифікації свого 

народу серед інших та його потреби у політичному представленні державними 

інституціями) розвивався паралельно із соціалізмом у сер. ХІХ ст.; по суті, це 

були дві конкурентні ідеї, що боролися за підтримку нової аудиторії – тих 

дев’яноста відсотків населення частин Польщі, які не мали шляхетського 

титулу522. Бачимо, що Ксаверій Ліске представляє саме цю епоху; політичні 

цінності «народу» є надважливими для нього, але немає чіткого свідчення, хто 

саме належить до цієї спільноти. В цьому тексті історія пов’язана з політикою, 

                                                 
519 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 3. 
520 Детальніше про популяризацію легенди польськими митцями та істориками, див.: Józef 

Tretiak, Finis Poloniae! Historja legendy maciejowickiej i jej rozwiązanie (Kraków: Krakowska 

Spółka Wydawnicza, 1921). 
521 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 4. 
522 Про початки ідеї націоналізму та її конкуренцію з крайньої формою соціалізму див.: Роман 

Шпорлюк, Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста, перекл. Григорій 

Касьянов (Київ: Основи, 1998). 
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можна навіть сказати, що це історія про політику, і вона має прямий стосунок до 

сучасного життя автора, того, що відбувається з Ліске поза історією:  

«Очевидно, битва Костюшки в очах такого, як п. Бобжинський, історика, може 

бути тільки шляхетним, але безнадійним поривом, а однак я зі свого боку 

віддав би життя за те, щоб така битва існувала, якби її не було, бо в такий 

спосіб зійшли ми тимчасово з політичного горизонту з гідністю, а без неї 

зійшли б з ганьбою»523.  

В цій цитаті присутнє не тільки ерудиція, а ще й власні моральні принципи 

автора, прояви яких змушують диспутантів переходити на рівень особистих 

оцінок, а отже і обрáз. Він не вважає правильними повстання ХІХ ст., але 

супротив Костюшки став важливим аргументом для інших країн на користь 

Польщі. 

Ксаверій Ліске оформлює сюжет і укладає тези своєї рецензії у зворотному 

напрямку – починаючи від останніх сторінок книги і до початку. Після 

Костюшки він переходить до аналізу ролі Конституції 3 Травня в збереженні 

політичного реноме Польщі. Ліске стверджує, що вона була аналогом 

французької Конституції, яка створювалась у той самий час, але була більш 

реалістичною та відповідала запитам свого народу524. До слова, погляд Ксаверія 

Ліске на стан польського народу є украй песимістичним. Він переконаний, що 

людина за своєю суттю є створінням, повним недоліків, і суспільства, які вона 

створює, потребують довгої регенерації у випадку занепаду:  

«[...] ми впали в попередніх епохах так глибоко, ми зіпсувалися за довгі роки 

так сильно, що вимагати від однієї генерації, аби вона відразу піднеслася до 

найвищих рівнів посвяти, до пізнання усіх [курсив Ліске. – Л.К.] своїх 

недоліків, може тільки той, хто в людському суспільстві бачить не людей, а 

якісь вищі істоти [...]»525.  

                                                 
523 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 4. 
524 Там само, 5. 
525 Там само, 6. 
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Свою аргументацію Ліске не підсилює посиланням на «науку», «факти» чи 

«наукові методи»; його позиція є виразом його дослідницького досвіду, 

індивідуальності, яку він не номінує «науковою правдою». Це оприявнює 

подібність Ксаверія Ліске до Валеріана Калінки – він не поділяє захоплення 

позитивізмом Міхала Бобжинського з його глибокою вірою в об’єктивність. 

Ілюстрацією цього є спосіб львівського історика пояснити важливу роль 

Конституції 3 Травня для майбутнього Польщі: «Стверджую і не відступлю від 

цього твердження, допоки мене не переконають прихильники протилежної 

думки вагомими, зрозумілими, історичними доказами, а не загальною 

фразеологією [...]»526. Так Ліске залишає історичній науці право на дискусію та 

інтерпретації. 

Ксаверій Ліске відкриває причину власного обурення песимізмом Міхала 

Бобжинського: його першочерговою причиною стали останні сторінки твору з 

фінальними Коментарями. На думку Ліске, оскільки Бобжинський прагнув 

закінчити свою книгу періодом до першого поділу, то не повинен був стисло 

описувати пізніші події в Коментарях, а тим більш – не згадувати жодних 

позитивних сторін періоду527. Щоб передати лексичний настрій і форму, яку 

львівський історик надає своїй рецензії на історичне дослідження краківського 

колеги, наведемо розгорнуту емоційну цитату:  

«Тільки п. Бобжинський, займаючись сумним минулим XVII і XVIII століть, 

так розлютився, до такого дійшов песимізму, так йому остаточно затьмарилось 

в очах, що вже не був в стані помітити жодного промінчика, жодної іскорки 

виправлення і пробудження життя, що закінчив однією чорною, понурою, 

темною картиною, мальованою чорними кольорами на чорному тлі, і настільки 

відразливим, настільки жахливим, що мені важко знайти слова, які б описали 

те жахливе враження, з яким я опустив цю книгу на землю, дочитавши її до 

останньої сторінки»528.  
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Далі Ліске порівнює книгу Бобжинського – не на користь історика – із 

картиною Яна Матейка «Рейтан, або Падіння Польщі» (1866), в якій є надія на 

майбутнє в образі молодого чоловіка з піднятою шаблею, якого можна 

розгледіти серед натовпу європейських дворян. Застосувавши таке порівняння, 

Ліске дає настанову Бобжинському, що історію варто писати, залишаючи в ній 

«проблиск надії»529. Ця репліка дає кілька суттєвих моментів для нашого 

дослідження. По-перше, ототожнення історичної книги з предметом 

образотворчого мистецтва демонструє погляд Ліске на історичний текст як на 

літературу, лексика якої є вкрай важливою. По-друге, історичний текст, на думку 

Ліске, має таке ж завдання, як і твір мистецтва – він повинен «підіймати дух» 

народу, який його читає. Описане істориком минуле повинно давати надію на 

майбутнє, тобто автор несе відповідальність перед майбутнім за те, як і що він 

пише про минуле. По-третє, в цій репліці відсутні позитивістські тенденції – 

немає ані згадок про факти, ані про науку, ані про «історичну правду». 

Рецензія Ксаверія Ліске присвячена особистим переживанням, 

позанауковому дискурсу моралі і відповідальності митця перед 

співвітчизниками. Саме вона засвідчила «песимізм» Бобжинського: Ліске, 

спираючись на власні позаісторичні знання, проінтерпретував прочитане і 

переніс емоції, які виникли у нього від власної ж інтерпретації, до рецензії. 

Критика не демонструє детального наукового аналізу, а є лише роздумами на 

історичні теми, які Бобжинський підняв у своїй книзі і які Ліске прочитав в його 

творі. Таким чином, бачимо, що «песимізм», який міцно вкоренився в польській 

та світовій історіографії як характеристика краківської історичної школи та 

Міхала Бобжинського зокрема, виник не від наукової, а від особистої емоційної 

оцінки. Критерієм, що вплинув на перехід цієї характеристики до професійної 

історіографії, на нашу думку, став авторитет Ліске, який вніс його особисті 

позанаукові роздуми до академічного вжитку. Подібна довіра до авторитетів 

дозволяє трактувати його слова як категоричне свідчення, ніби це факт, що був 
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верифікований під час детального дослідження. Крім того, авторитетність дає 

змогу його словам бути популярними; їх напевно прочитають і сучасники, і 

наступники, а прочитавши – використають у власних працях і створять 

посилання. З часом посилань стає більше, і так утворюється історіографічна 

традиція опису тієї чи іншої події або особи. «Песимізм», який Ліске побачив у 

Бобжинського, згодом перейшов на сторінки твору Владислава Смоленського, а 

ще за кілька років – до монографії Вацлава Собеського під промовистою назвою 

«Оптимізм і песимізм в польській історіографії»530, яка остаточно і на довгий час 

затвердила ці поняття в науковому дискурсі. 

Рецензія Ксаверія Ліске дала польській історіографічній традиції ще один 

аргумент, який поділив істориків на прихильників та противників Бобжинського. 

Мова про «спосіб, в який п. Бобжинський трактує в своїй книжці наших 

сусідів»531, а саме – ставлення історика до імперій, які розділили Річ Посполиту. 

Ліске обурений бажанням краківського історика пояснити вчинок імперій 

холодною політичною логікою; він надає словам Бобжинського такої 

інтерпретації: «Політика, якою повинна керуватися держава, політика якої 

прагне п. Бобжинський, це просто розбій, право кулака. Маєш слабшого сусіда – 

чихай на його згубу, скористайся зручним моментом, щоб видерти йому шматок 

країни, щоб його, якщо дасть, повністю знищити [...]»532.  

Цитати Ліске важко наводити в науковому тексті, бо вони перенасичені 

епітетами, метафорами, риторичними повтореннями, – усім тим багажем тексту, 

продиктованого емоційним збудженням автора. Подібна нарація не може 

залишити читача осторонь, а наукове реноме автора робить цими читачами 

професійних істориків, які зобов’язані відрефлектувати пеогляди авторитетного 

колеги у власних дослідженнях. Саме так з’являється чергова історіографічна 

теза про Бобжинського – його політичний прагматизм, побудований на 

висновках дарвінізму і природного добору. Нагадаємо, що сам Міхал 
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Бобжинський не відмовлявся від цих ідей, але й не представляв їх у настільки 

екстремальній формі, яку приписував його словам Ксаверій Ліске. Останній 

протиставляв прагматизм етиці, і, так само як Валеріан Калінка, вважав, що саме 

етика повинна становити основу професійної майстерності історика. В епізоді з 

поділами Польщі, етика мала би проявитися в співчутті до власної країни та 

ототожненні себе із власним народом, як це робили романтики. Цікаво, що й 

Бобжинський ототожнював себе із народом. В попередньому розділі ми 

побачили його впевненість у тому, що кожна особа є частиною своєї країни і 

повинна працювати задля її добра. Ми також побачили, що Бобжинський був 

доволі оптимістично налаштований щодо майбутнього Польщі, навіть без 

політичної незалежності.  

Романтична ідея належності до народу була спільною для Бобжинського і 

Ліске, але вони мали різні погляди на завдання історика й історії, яку він пише 

для свого народу. Перший ставив акцент на майбутньому: краківський історик 

вважав, що необхідно озвучити помилки минулого і попрацювати над ними, аби 

запобігти їхньому повторенню в майбутньому. Натомість львів’янин вважав, що 

негативний образ минулого відкриє старі рани і забере надію на покращення 

становища в майбутньому. В цих роздумах про вплив історії на життя 

суспільства розкривається індивідуальність автора, саморефлексія внутрішніх 

переживань та почуттів, досвід та ерудиція, які належать радше до категорії 

«позаджерельного знання», запропонованого Єжи Топольським533, ніж наукового 

аналізу. Так Ліске, вражений відсутністю етики (такої, як він її розумів) у 

ставленні Бобжинського до власної історії, пише: «До сих пір навіть найзатятіші 

наші вороги, такі як Сибіл і Дройзен, приступаючи до історії після поділів, 

відчували якусь прикрість, прикривалися софізмами, хитрощами, бачили, що 

стоять перед справою з усіх боків ганебною, незгодною з законами людськими і 

                                                 
533 Jerzy Topolski, Teoria wiedzy historycznej (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1983), 255. 
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Божими»534. Тенденції позитивізму не зачепили Ліске повною силою; його 

історіографія має своїх «ворогів», а минуле інтерпретується не «сухими 

фактами» Бобжинського, а, так, як і у Валеріана Калінки, неконкретизованими 

етичними нормами. 

Описуючи роль історика, Ксаверій Ліске вдається до популярної в той час 

аналогії з судом, яку ми вже аналізували у Бобжинського. Та якщо краків’янин 

ставився до цього як до метафори і мав на увазі радше «судження», то Ліске 

напряму стверджує про «суд історії» та історика як судді в ньому535. Суддя не 

повинен занадто переобтяжувати вину злочинців та мартирологізувати 

потерпілого, але повинен зауважити всі факти скоєного переступу. У випадку 

поділів, Бобжинський, на думку Ліске, не зауважив невдалого географічного 

положення Польщі, чиї відкриті кордони (а не виключно політична анархія та 

відмова поляків від боротьби) спокусили загарбників536. Щоб суд історика був 

справедливий, необхідно застосувати порівняльний метод і вивчити схожі 

історичні ситуації; Ліске також застерігає оцінювати історичні події з погляду 

сучасності: «Хіба жодної давньої інституції не зможемо оцінити, якщо вирвемо 

її зі зв’язків [тут в розумінні «контексту». – Л.К.], і якщо будемо дивитися на неї 

сучасними нашими очима»537. Що ж до позитивних сторін польської історії, то 

тут Ліске спершу свідчить непослідовність Бобжинського, а потім зауважує, що 

замало тішитися одним лише XV ст. та його подвигами538. 

Ксаверій Ліске, як і попередній рецензент, вболіває за майбутнє країни та 

впевнений у дидактичній функції історії для молодого покоління. Він вважає, що 

демонстрація негативних процесів може знеохотити молодь до діяльності на 

користь країни. Цікавим є порівняння ідей Бобжинського із «першими томами 

варшавського часопису „Афіни”»: «[...] і там нам казали поривати з минулим, 

                                                 
534 Ліске, так як і Калінка, згадує в цитаті двох німецьких істориків – учня Ранке, Гайнріха фон 

Сибіла (1817–1895) та автора ідеї «індивідуального історизму», Ґустава Дройзена (1808–1884), 

див.: Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 9.  
535 Там само, 10. 
536 Там само, 10–12. 
537 Там само, 13. 
538 Там само, 14. 
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казали його відкинути, але водночас виразно демонстрували дорогу, якою варто 

би було тепер піти»539. Бобжинський, на думку Ліске, обмежився лише 

загальними фразами, та не вказав, що робити народу далі. В цих словах бачимо 

відповідальність, яку Ліске покладає на тогочасного історика: він не просто має 

право озвучити власне бачення розвитку народу, а й повинен запропонувати це 

рішення суспільству. Зрештою, під кінець першого розділу, Ксаверій Ліске 

«заспокоюється» і зізнається, що хотів відразу поділитися першим враженням 

від книги, аби потім підійти до розсудливішого аналізу від початку до кінця 

книги.  

Ксаверій Ліске не погоджується із назвою книги, оскільки вона не 

відповідає описаному предмету, – історії врядування в Польщі. Книзі не 

вистачає опису церковної організації, фінансово-економічних стосунків та 

зовнішньої політики540. Рецензент вважає, що книга не знайде свого читача, адже 

для професійної аудиторії вона занадто проста і неретельна, а для підручника – в 

ній замало важливої інформації та фактів541. Ксаверій Ліске свідчить, що читав 

рецензію Валеріана Калінки, надруковану в «Часі», і повністю погоджується з 

його роздумами щодо методологічного вступу «Історії Польщі в нарисі». Єдине, 

що Ліске прагне додати – це спостереження, що «[...] в поділі, який запропонував 

п. Бобжинський, як і в його науці про державу, правник рішуче бере гору над 

істориком», і це не дозволяє йому належно оцінити працю Лелевеля542.  

Ліске демонструє ту повагу до історіографії, яка характеризує епоху 

історизму з її потребою визначити власних авторитетів та утворити професійну 

спільноту. Рецензія Ксаверія Ліске рясно пересипана відсилками та цитатами, 

прізвищами істориків та назвами спеціалізованих монографій, – високий рівень 

історіографічної обізнаності виділяє львівського історика з-поміж інших 

рецензентів. Саме за спостереженнями Ліске можна реконструювати коло 

читання Міхала Бобжинського в час написання «Історії Польщі в нарисі», адже 

                                                 
539 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 15. 
540 Там само, 16. 
541 Там само, 16–17. 
542 Там само, 18. 
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львів’янин наводив назву та автора книги, з якої узято певну тезу чи факт, іноді 

навіть зі сторінковим посиланням543. Аналізуючи історичне дослідження 

стосунків Польщі зі Швецією в середині XVII ст., він вважає неприпустимим і 

показовим той факт, що сучасні історики не користуються працями один одного: 

«Дуже дивна річ, як у нас непоміченими проходять найвидатніші праці, як у нас 

люди, що пишуть, зазвичай дуже мало читають своїх попередників, так, ніби 

якусь працю надруковано лише для того, щоб в пилюці і пороху спочивала на 

бібліотечних полицях»544. Ліске захоплюється цією працею, але ім’я автора не 

називає, лише псевдонім, який той вжив на сторінках «Часу» в номері 1857 р.: 

«[...] Каменський, але такого письменника ніде не знайдемо, а не може бути, щоб 

таке перо не створило нічого іншого»545. Питання вжитку псевдонімів в 

історичних працях ХІХ ст. та приховування авторства заслуговує на окреме 

наукове дослідження; наш побіжний пошук не дав результатів, так само, як і 

пошук невідомого рецензента, якого цитував Валеріан Калінка. 

Ксаверій Ліске поставив під сумнів оригінальність наукового дослідження 

Міхала Бобжинського, бо знайшов подібності між його тезами та поглядами 

інших авторів. Наприклад, образ Казимира Великого дублює «майстерну 

характеристику», яку королю дав Юзеф Шуйський546. Ліске уподібнює двох 

істориків і далі в тексті, наприклад, на ст. 22, де він пише, що недостатньо 

джерел, аби оцінити чи «[...]правильно розуміють Зиґмунта Авґуста п. 

Бобжинський чи теж п. Шуйський»547. І хоча Ксаверій Ліске помічає 

непослідовність висновків Бобжинського (наприклад, в характеристиці короля 

Яна Ольбрахта548), проте визнає оригінальність його роздумів про часи XV–XVI 

ст., які були результатом його власних історичних досліджень. Представлення 

Бобжинським наступних століть «[...] очевидно не спирається на жодні 

джерелознавчі дослідження, знайдемо тут лише більш-менш те, що 

                                                 
543 Пор.: Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 18, 19, 20, 23,  
544 Там само, 23. 
545 Там само, 24. 
546 Там само, 19. 
547 Там само, 22. 
548 Там само, 21. 
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кільканадцять років тому написав Шуйський, тільки подекуди перероблене і 

загострене у характерний для п. Бобжинського спосіб»549. Важливо додати, що 

історіографічна традиція ототожнення Бобжинського із Шуйським вкорінилася 

не тільки завдяки Ксаверію Ліске, а й самим краківським історикам, які заявляли 

про спільну належність до «нової критичної школи».  

Ксаверія Ліске засмучує відсутність у Міхала Бобжинського поваги до 

видатних діячів вітчизняної історії, зокрема до короля Зиґмунта І Старого (1467–

1548). Враховуючи тогочасну дискусію між «соціологами», які стверджували 

вирішальний вплив соціуму на рух історії (серед яких, наприклад, Герберт 

Спенсер), та прихильниками теорії великих постатей (наприклад, Ґустав 

Дройзен), варто проаналізувати епізод опису Зиґмунта І Старого у Ксаверія 

Ліске. Важливо також зауважити, що опис політичної діяльності Зиґмунта І 

становить більшу частину рецензії – аж 22 сторінки550. Львівський історик описує 

своє уявлення про цього історичного персонажа, яке склалося у нього ще в 

дитинстві, і яке в зрілості він підкріпив ретельним історичним вивченням його 

персони, читаючи джерела та праці про нього551. На перший погляд здається, що 

Ліске прагне передовсім звеличити персону короля, продемонструвати приклад 

«великої людини» в польській історії. Але, зрештою, бачимо, що персонаж є 

лише засобом верифікації справедливості історичних переконань Бобжинського, 

а отже – його професійної майстерності. За допомогою загальновідомого 

прикладу Зиґмунта І, Ліске хотів продемонструвати, як Бобжинський вдається до 

помилкових суджень у тих випадках, коли його знання про предмет поверхові й 

неповні:  

«Те, що п. Бобжинський написав про зовнішню політику [Зиґмунта І Старого. – 

Л.К.] не тільки не спирається на обізнаність джерел, ані на монографії, лише 

єдине хіба на прочитання багато років тому [курсив Ліске. – Л.К.] якогось 

підручника, в результаті чого в голові автора так переплуталися події, що він 

                                                 
549 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 22. 
550 Там само, 25–47. 
551 Там само, 25–27. 
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утворив з них справжній вінегрет, а не добросовісний висновок і історичний 

доказ»552.  

Ксаверій Ліске прагне відновити справедливість образу Зиґмунта І Старого 

власною інтерпретацією зовнішньої політики короля, але акцентує увагу читача, 

що його представлення «[...] спиратиметься на обізнаності з тими джерелами, які 

на сьогоднішній день є для нас доступні»553, наголошуючи таким чином на 

об’єктивності своєї версії. Головним закидом Ліске в бік Бобжинського є 

непослідовність його історичних роздумів «якби»: коли, наприклад, він вимагає 

від Зиґмунта І, аби той в другій чверті XVI ст. розпочав одночасну війну з усіма 

сусідами, а Зиґмунту ІІІ, який розв’язав навсібіч війни, закидає 

недалекоглядність554. Цікаво, що Ліске більше дивує непослідовність цих 

роздумів, а не взагалі їхня наявність в історичному тексті. На думку львівського 

дослідника, історик має право на власні переконання, роздуми і прогнози в 

історії, але тільки за умови достатньої обізнаності з фактами, винятково в тих 

випадках, коли предмет роздумів належить до наукової компетенції дослідника. 

На початку рецензії Ліске попередив, що дасть своє бачення епох, які не були 

знайомі Бобжинському зі спеціальних досліджень і таким чином виправить його 

фактологічні помилки.  

У час, коли кількість наукових праць та професійних істориків і в Польщі, і 

в Європі стрімко зростає555, з’являється потреба швидкої реакції на друковані 

праці, і опублікована в журналі рецензія стає найкращим для цього способом. З 

кількох причин було вкрай важливо швидко зауважити помилки і адресно на них 

вказати. По-перше, на нашу думку, історики керувалися почуттям спільної 

справи, яку варто робити правильно, щоб фундамент національної історії не дав 

тріщину, коли опиниться в будівлі загальної історії людства. Читаючи 

                                                 
552 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 27. 
553 Там само. 
554 Там само, 28. 
555 За підрахунками Анджея Ґрабського, в останній чверті ХІХ ст. налічувалося близько 220 

професійних істориків, з яких вагома частина навчалася саме в Кракові і Львові – 80 осіб. 

Пор.: Andrzej Feliks Grabski, «Z zagadnień stosunków polsko-niemieckich w zakresie historiografii 

drugiej poł. XIX w.», Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 29/2 (1984): 326. 
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європейських інтелектуалів, поляки відчували власну причетність до 

європейської цивілізації та прогресу, який вона несе людству, тому польська 

історія не могла поступатися західним школам. Водночас, єдиної моделі 

історіописання не існувало, тож вибір авторитетів залежав від особистих 

поглядів того чи іншого історика; і хоча в методології вдалося досягти 

субординації, але рішення щодо конструкції наративу залишалося суб’єктивним. 

Тому критики відверто дивувалися розбіжностям у поглядах одне одного і 

прагнули якнайшвидше вказати автору рецензованої праці на допущені ним 

«помилки».  

Ксаверій Ліске, вражений необізнаністю Міхала Бобжинського з історією 

країн Центрально-Східної Європи та його способом побудувати наратив навколо 

помилок польської державної організації, прагне чимшвидше вказати на це 

широкій читацькій публіці на сторінках відомого видання, а не, наприклад, в 

особистому листі автору. В цьому ми вбачаємо впевненість тогочасних істориків 

у суспільній функції своєї науки, важливій ролі історії в дискусіях про 

сучасність. Однак варто зауважити, що Ксаверій Ліске не звинувачував 

Бобжинського в політичній упередженості; крім діагностованого «песимізму», 

який міг би бути випадом львівського демократа проти краківського лоялізму, в 

його тексті немає прямих звинувачень у політичній кон’юнктурі. Завершуючи 

розділ, присвячений Зиґмунту І Старому, Ліске використовує цитату Валеріана 

Калінки та стверджує, що поділяє його погляд на внутрішню політику короля556. 

Ця позитивна згадка та зауважені нами вище подібності між Ліске та Калінкою в 

сприйнятті поглядів Бобжинського слугує підтвердженням ідейного зв’язку між 

істориками, хоча в історіографії Калінка належить до кола краківської історичної 

школи, а Ліске – ні.  

Останній розділ рецензії, після спокійнішої частини про Зиґмунта І, знову 

повертається до викриття помилок Міхала Бобжинського, але вже не у виборі 
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песимістичної канви опису минулого, а безпосередньо в тому, наскільки 

професійно історик виконав свою роботу. Ліске пише:  

«Ми знаємо історичні праці, написані на самостійних дослідженнях, що 

врахували опрацювання і джерела; знаємо також підручники, які спираються 

на знання монографічної літератури і ознайомлюють нас із результатами 

найновіших досліджень. Тож на які джерела спиралася книга п. Бобжинського? 

До якої з цих двох категорій вона належить? Відповімо, що до жодної»557. 

 Бачимо, що Ліске не робить чіткого поділу між джерелами та 

історіографією; обидва ці матеріали можуть бути джерелами не строго 

історичними, але використаними для написання історичної праці. Ліске 

наполягає, що підручник з узагальненням актуальних історичних знань, ще 

писати зарано, адже «наше минуле, на жаль, ще не є так вичерпно опрацьоване в 

монографіях»558; історія Польщі потребує детальних наукових досліджень, а ті, зі 

свого боку, належного опрацювання фактів із кожного історичного періоду. Так, 

Ксаверій Ліске, зауважує потребу для професійного історика бути обізнаним не 

тільки з джерелами, а ще й з історіографією: «На початку розділів [в тексті 

Бобжинського. – Л.К.] справді знайдемо списки літератури як праць, так і 

досліджень, але перелічена ним література є настільки нечувано неповною, [...] а 

що ще важливіше, перелічені монографії здебільшого не мають жодного зв’язку 

з самим текстом автора»559. Ліске, критикуючи Бобжинського, ніби постулює ще 

неписані для історичного цеху правила щодо етики використання та цитування 

праць попередників, і власним прикладом демонструє, як належить 

користуватися чужими напрацюваннями. Це очевидна риса і вимога методології 

історизму, і саме Ксаверій Ліске закцентував її в польському інтелектуальному 

колі. Історизм виявляється також і в увазі Ліске до фактів, що є очевидним 

наслідком німецької освіти, однак не зауважуємо у львівського історика «культу 

фактів», характерного для соціологічно-орієнтованого позитивізму 

                                                 
557 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 47. 
558 Там само. 
559 Там само, 47–48. 
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Бобжинського. Рецензія, яка починалася з гарячого емоційного відгуку, 

закінчується посторінковим переліком фактологічних помилок, які допустив 

Бобжинський в «Історії Польщі в нарисі»560. Усе це разом – і конструкція 

наративу, який зумовлює емоційну оцінку, і точність методології, що є 

свідченням професійності автора та наукової цінності твору, – повинно 

слугувати лише віднайденню головного артефакту епохи – «історичної правди»: 

«І мені, й автору – на мою думку – йдеться виключно про правду; і хто ближче 

до неї, я чи він, про це не мені судити»561. 

Висновки. Включення рецензії професійного історика з-поза краківського 

наукового кола дозволило піддати сумніву історіографічну ідею ототожнення 

географічної характеристики із науковими поглядами. Зокрема, ми зауважили 

зв’язок Ксаверія Ліске із Валеріаном Калінкою як на рівні прямих декларацій 

взаємоповаги у тексті, так і на ідейному рівні. Ліске також вважає, що головною 

темою нарису Бобжинського є історія врядування і держави, через що він не 

приділив належної уваги моральній складовій твору. Історико-критична 

методологія була добре відома Ліске, і він вважав, Бобжинський вдавався до 

помилкових суджень у випадках, коли його знання про предмет були 

недостатніми. Ксаверій Ліске продемонстрував настільки високий рівень 

історіографічної обізнаності, що за його спостереженнями можна 

реконструювати коло читання Міхала Бобжинського, принаймні в час написання 

нарису. Однак саме рецензія Ксаверія Ліске та його дослідницький авторитет 

сформували низку тез, що часто цитувались в дослідженнях і стали 

традиційними історіографічними характеристиками «Історії Польщі в нарисі». 

Це такі речі як: жорсткий політичний прагматизм побудований на ідеї 

природного добору; виправдання імперій, що розділили Річ Посполиту; 

запозичення Бобжинського з досліджень Шуйського, і насамкінець – песимізм в 

оцінці минулого, а отже і майбутнього Польщі.  

                                                 
560 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 49–50. 
561 Там само, 51. 



160 

 

3.3. Юзеф Шуйський як чільний представник краківських інтелектуалів 

Вибір представників краківської історичної школи в історіографії часто 

змінювався і, як ми побачили у першому розділі, дослідники могли додавати чи 

виключати з його списку доволі різних за святоглядними позиціями істориків та 

громадських діячів. Проте завжди у центрі цього кола залишався Юзеф 

Шуйський – саме його погляди є взірцем ідеології краківської історичної школи. 

Юзеф Шуйський народився 16 червня 1835 р. у Тарнові562. В 1852 р. родина 

переїхала до Кракова, і Юзеф продовжив навчання в гімназії св. Анни, де 

знайшов друзів на все життя – Станіслава Тарновського і Людвіка Водзицького, 

майбутніх представників краківських «станьчиків»563. У 1854–1858 рр. з 

перервами навчається на філософському та правничому (поперемінно) 

факультетах Яґеллонського університету і одночасно розпочинає літературну 

діяльність. Протягом 1857–1863 рр. Шуйський пише поезію, історичні драми та 

театральні п’єси, з яких найбільшою популярністю користувалися «Галшка з 

Острога» та «Королева Ядвіґа» з найвідомішою польсько-американською 

актрисою Геленою Моджеєвською (1840–1909) у головній ролі564. Саме як 

письменник Юзеф Шуйський почав співпрацю з краківським консервативним 

виданням «Час» (оригінал. назва: «Czas»). У 1861–1862 рр. він розпочав 

публікацію наукової праці «Історія Польщі», яка мала відверто романтичний 

настрій, «підкреслювала історичне месіанство польського народу, глорифікувала 

шляхетську демократію і польську релігійну толерантність»565, – погляди, від 

яких Шуйський пізніше відмовиться. Причиною зміни політичних поглядів 

стане поразка Січневого повстання 1863 р., в якому Юзеф Шуйський брав участь 

разом зі своїм товаришем Яном Матейком (1838–1893). У 1869 р. Шуйський 

разом із політиком Людвіком Водзицьким (1834–1894), істориком літератури 

                                                 
562 Біографічна інформація наведена за Польським біографічним словником. Див.: Andrzej 

Romanowski, «Szujski Józef Jerzy Karol», в Polski słownik biograficzny, T. 49 (Warszawa – 

Kraków: PAN; PAU, 2013), 176–87. 
563 Сінкевич, Краківська історична школа в польській історіографії, 118. 
564 Romanowski, «Szujski Józef», 177. 
565 Там само, 178. 
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Станіславом Тарновським (1837–1917) і театральним режисером Станіславом 

Козьмяном (1836–1922) анонімно опублікували у номерах «Польського огляду» 

сатиричну відповідь львівським демократам під назвою «Тека Станьчика», яка 

складалася із 20 листів, нібито написаних вигаданими особами до королівського 

блазня Станьчика, героя однойменної картини Яна Матейка566. Цією публікацією 

оточення Юзефа Шуйського засвідчило прихильність до ідей «органічної праці» 

для Галичини в Австро-Угорській імперії. У тому ж році Шуйський стає 

очільником кафедри польської історії в Яґеллонському університеті, а з 1871 р. 

до 1883 р. був генеральним секретарем Академії Знань у Кракові. Під час виходу 

«Історії Польщі в нарисі» Міхала Бобжинського, у 1878–1879 навчальному році, 

він займав посаду ректора Яґеллонського університету. 

Генрик Слочинський у своїй статті висловив припущення, що ідеї 

Шуйського остаточно сформувалися саме в полеміці з Бобжинським567. Справа у 

тому, що Шуйський, займаючи одночасно кілька головних посад у 

новостворених польських наукових інституціях, не мав змоги закінчити власну 

книгу з історії Польщі. Його синтетичне опрацювання «Дванадцять книг стисло 

переказаної польської історії» побачило світ вже у 1880 р.568 Дискусія перейшла в 

площину монографій, оскільки, готуючи друге розширене видання «Історії 

Польщі в нарисі» у 1881 р. Бобжинський вже повинен був врахувати не тільки 

критику, представлену в цьому дослідженні, а й авторитетні для нього висновки 

Шуйського. Саме тому рецензія Юзефа Шуйського «Кілька уваг про історію 

Польщі Бобжинського» потребує спеціальної уваги, адже є джерелом з історії 

ідей. Ми залишаємося у визначених методологічних межах дослідження та 

проаналізуємо два окремих дискурсивних напрямки рецензії, акцентуючи увагу 

на питаннях, що окремо розкривають наукові позиції Юзефа Шуйського та 

висловлену ним політичну критику. 

                                                 
566 Józef Szujski, Stanisław Koźmian, і Stanisław Tarnowski, ред., Teka Stańczyka (Kraków: 

Redakcja Przeglądu Polskiego, 1870). 
567 Słoczyński, «Geneza ustroju dawnej Polski Szujskiego a jego polemika z Bobrzyńskim», 144. 
568 Józef Szujski, Historyi polskiéj treściwie opowiedzianéj ksiąg dwanaście (Warszawa: Drukarnia 

Józefa Bergera, 1880). 
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3.3.1. Наукові погляди Юзефа Шуйського щодо можливостей цивілізаційної 

історії 

Юзеф Шуйський розпочинає власну рецензію із означення її актуальності. 

Він зауважує унікальний об’єм рецензій, який отримала «Історія Польщі в 

нарисі» Міхала Бобжинського. Це зробило книгу водночас публічною і 

визначною для характеристики власної історіографічної епохи: «Велика 

кількість рецензій, які, ніби з рогу достатку, посипалися у відповідь на книжку, 

зробили з неї, поза сферою наукової вартості, певний рід суспільного факту, 

надали їй риси актуальності»569. Критик, з огляду на таку популярність 

Бобжинського, змушений також вийти за межі наукового кола й братися за 

оцінку праці в актуальний та сучасний спосіб. Шуйський пише, що вже 

кільканадцять років історія була закрита від широкої публіки у чотирьох стінах 

кабінету вченого, і ось нарешті Бобжинський «перервав піст, до якого вчені 

змусили суспільство»570. Розголос, на думку Шуйського, був зумовлений двома 

причинами. Перша з них – це напряму виголошені погляди, які «безпосередньо 

пов’язані з нашими історичними сьогодні і завтра»; друга – «стійка пляма 

новаторства», якою Бобжинський прагнув позначити свою працю571. Так 

Шуйський одразу відкриває одну з тем своєї рецензії: необхідність критики тих 

поглядів, які проголошував Бобжинський, і, як ми побачимо далі, йшлося 

передовсім про захист індивідуальності історичної науки від «соціологізації» 

позитивізму. Однак мова рецензії Шуйського приязна і привітна; він ввічливо 

називає Бобжинського «другом новинки» (в оригіналі: «przyjaciel nowości»)572, 

маскуючи цим зворотом власне несприйняття його граничного позитивізму.  

Головною темою, що відкривається з перших сторінок критики, є 

цивілізаційний вибір Польщі. Про відмінність поглядів краківських істориків у 

                                                 
569 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 1. 
570 Там само. 
571 Там само. 
572 Там само, 3. 
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цьому питанні свідчив Єжи Матерницький573; це ж стало предметом статті 

Генрика Слочинського про рецензію Шуйського та його дискусію з 

Бобжинським574. Вже на третій сторінці Юзеф Шуйський стверджує: «[...]хоча 

Польща й належить до європейської цивілізації, але її вирізняє затримка 

інституційного розвитку»575. Як ми вже писали у Другому розділі, Шуйський 

вводить поняття «цивілізаційної молодості» Польщі стосовно культури країн 

Західної Європи:  

«В історії і для історії Польщі не можна ставити критерії, аналогічні до 

розвитку Заходу; Захід впливає на Польщу, але не тримає її, бо не може 

втримати на високому рівні пройдешніх війн і метаморфоз; має вона тут свою 

дорогу, відповідну своїй молодості та віддаленню від західних битв, і п. 

Бобжинський знає про це, бо в іншому епізоді нарікає на нестачу тих гострих 

конфліктів і на спокійний хід зіткнення з ідеями, які приголомшували Захід»576. 

Юзеф Шуйський наполегливо акцентує увагу читача на європейській 

належності Польщі і навіть погоджується із хронологічним поділом, який Міхал 

Бобжинський застосував для своєї історії, бо «[...]ті епохи відповідають епохам 

західноєвропейського життя, до якого й Польща належить»577. Крім того, історик 

має право користуватися авторським поділом, адже, по-перше, він застосовує 

його до власних дослідницьких потреб, а, по-друге, попередній поділ – Йоахима 

Лелевеля – хоч і вважається загальноприйнятим, але таким насправді не є. 

Шуйський підтримує хронологію Бобжинського, але виступає проти закінчення 

першого періоду монгольською навалою. Він вважає, що п’ястівська епоха 

повинна лишитися цілісною, хоча й може називатися «патріархальною», бо 

«Казимир Великий, який закінчував добу П’ястів, мав такий самий 

патріархальний зв’язок з народом, як і Болеслав Хоробрий»578. 

                                                 
573 Jerzy Maternicki, «Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej 

uwarunkowania», Przegląd Humanistyczny 12 (1977): 131–42. 
574 Słoczyński, «Geneza ustroju dawnej Polski Szujskiego a jego polemika z Bobrzyńskim». 
575 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 3. 
576 Там само, 4. 
577 Там само. 
578 Там само, 5. 
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Дійсно, Яґеллони розпочали нову епоху в історії Польщі, бо «вибір Яґайла 

за чоловіка Ядвідзі було фактично першим обранням короля»579. Аргументи, які 

наводить Шуйський, відповідають контексту історичного наративу 

Бобжинського – він підтримує ідею молодшого колеги сфокусуватися на змінах 

устрою влади як вирішальних для історичної періодизації. Але перенесення меж 

цієї періодизації свідчить про інші акценти, які виставляє Шуйський на 

противагу Бобжинському. Отже, поділ між патріархальною та патримоніальною 

добами зумовлений закінченням п’ястівської династії та першим обранням 

короля. В лексиці Шуйського помічаємо, що це був не просто династичний 

шлюб, а ще й злиття територій, так би мовити, «шлюб цивілізацій». Тут 

Шуйський виявляє себе рецензентом із вишуканими манерами, бо він грає за 

правилами, які встановив Бобжинський: «Факт такого роду в історії не можна 

оминути як факт, що за теорією самого ж п. Бобжинського, надає новий виток 

росту праці народу»580. В цій цитаті Шуйський використовує частовживані 

Бобжинським поняття «історичного факту» і «праці». Він помітив ці терміни в 

нарисі Бобжинського та послідовно використовує їх у власній відповіді, аби 

показати, що він послуговується з опонентом однією мовою. Спосіб ведення 

діалогу видається нам науковим і послідовним, хоча в ньому й проглядається 

суттєва різниця поглядів. 

Юзеф Шуйський, так само як Валеріан Калінка і Ксаверій Ліске, наполягає 

на потребі визначення предмету історії у Бобжинського: «Якби п. Бобжинський, 

після застосування необхідних змін та доповнень, надав своїй праці титул 

польської історії права і держави [курсив Шуйського. – Л.К.], спираючись на 

аналогії з німецькими працями такого роду, його поділ був би набагато більш 

виправданим»581. Та сама теза повторюється й на останній сторінці рецензії: 

«автор майже мимоволі спромігся на історію права і держави в Польщі, а не на 
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580 Там само. 
581 Там само, 6. 
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«Історію Польщі»582. Шуйський навіть пропонує власний поділ, що повинен 

відповідати завданню історії права, але він також застерігає, що «такий погляд є 

правничо-історичним, а не історичним; він може описати історію конституції 

якогось народу, а не його долю загалом»583. Водночас для історика важливо 

свідомо обирати джерела, якими він послуговується. Досвідчений Шуйський, 

який був професором історії в Яґеллонському університеті, незаперечно мав 

більшу історичну ерудицію, ніж Бобжинський, і тому зауважив, що останній не 

використав усього об’єму джерел, до яких належало б звернутися. Він пригадує 

автору поспіх, який став причиною дослідницької неуваги, та деякі 

фактографічні помилки. Шуйський свідомий різниці інтерпретації джерела 

дослідниками різних епох і вважає, що історик не може описувати певний період 

без власного критичного аналізу джерел, а лише транслюючи попередні 

історіографічні погляди. Бобжинський представив хроніку Ґалла (час написання 

між 1113 р. і 1116 р.) як джерело автентичного знання виключно про часи 

Болеслава Хороброго (967–1025 рр.), бо Ґалл «дивився на давніші стосунки за 

допомогою окулярів власного часу»584. Ймовірно, Юзеф Шуйський прагнув у 

такий спосіб завуалювати претензію щодо запозичень висновків його власних 

досліджень Міхалом Бобжинським, яку прямо висловив Ксаверій Ліске. 

Шуйський дискутує з Бобжинським щодо епохи ХV–ХVІ ст., яка становила 

дослідницький інтерес попередніх розвідок автора. Він, так само як і Ксаверій 

Ліске, не згоден із негативними образами Яна Ольбрахта, Зиґмунта І Старого та 

Зиґмунта Авґуста585. У своїй критиці Шуйський не тільки використовує 

термінологію і підхід автора, а ще й працює в його дослідницькому полі. Він не 

виказує сумніву, що «Історія Польщі в нарисі» написана професійним істориком, 

хоча Міхал Бобжинський не мав історичної освіти і був професором права, а не 

історії. Шуйський впевнений, що Бобжинському вистачає історіографічних 

умінь, але поспіх написання праці зіграв з ним злий жарт і виявився в 

                                                 
582  Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 57. 
583 Там само, 6. 
584 Там само, 16. 
585 Там само, 32–38. 
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ігноруванні джерел (про що Шуйський вже згадував на с. 16) та не розумінні 

фактів:  

«Як всюди, так і тут, усе ж суперечка з автором є надзвичайно важкою: фактів 

не наводить, свої спостереження групує за розділами, що були написані на 

одному подиху, націлений засудити все те, що зі строни короля зроблено, і 

значно розширити те, що на його власну думку варто би було королю 

зробити»586.  

В цьому фрагменті бачимо, що позитивістська мова була близька 

Шуйському. Він ненавмисно, але змістовно, дублює зауваження самого 

Бобжинського до Калінки про обов’язкову наявність фактів у науковому тексті 

аби результатами його праці могли скористатися інші дослідники587. Історик має 

шукати причини певного факту спокійно і послідовно, а не перекладати вину за 

події на конкретну особу в історії, наприклад, короля: «Якби хоча б поділив вину 

і сказав: король і суспільство, згода! Але доводити, що гострого конфлікту бути 

не могло і водночас вимагати від короля, щоб він був, то вже насправді 

політичний ліризм в історії!»588 

«Факт» у розумінні Шуйського може мати різну природу, зокрема 

політичну, церковну чи цивілізаційну, і також – велику історичну силу, проте 

лише в одній із сфер суспільного життя589. Шуйський упевнений, що кожен народ 

має свою історію, а процеси змін, які в ній відбуваються, залежать не так від 

конкретного факту, як від внутрішнього характеру народу. Саме тому при 

обґрунтуванні нової періодизації необхідно усвідомлювати, що «вибір чинника, 

який ділить епохи, повинен походити зі змісту історії народу»590. Він не може 

бути універсальним фактом, до того ж запозиченим ззовні, бо іноземні наукові 

праці не повинні «становити чи змінювати епох вітчизняної історіографії» І далі: 

                                                 
586 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 36. 
587 Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski w zarysie», 70–72; Bobrzyński, W imię 
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589 Там само, 7. 
590 Там само. 



167 

 

«Ми не бачимо жодного повороту в нашій методології чи світогляді»591, адже 

молоді письменники, яких цитує Бобжинський «не вийшли за межі сумлінної 

семінарійної праці», тому, на думку Шуйського, єдиною заслугою іноземної 

історіографії залишається кількісне збільшення джерельного матеріалу, а не 

принципові зміни методології проведення дослідження. Ця репліка свідчить, що 

Шуйський вважав історико-критичний метод Ранке вже усталеним в польському 

історіописанні, його органічною частиною. Натомість позитивістські віяння, на 

думку історика, не зумовили жодного принципового методологічного 

«повороту». 

Оповідь, яку веде історик, уповні залежить від окреслених минулим умов. 

Наприклад, російська історія неможлива без рамок, які визначає династичне 

правління імператорів, тож саме така хронологія буде для неї відповідною та 

виграшною. Віссю ж польської історії, на думку Шуйського, є цивілізаційний 

вибір, перед яким опинилася Польща на зламі ІХ і Х ст. Цивілізація – основна 

історіософська категорія для краківського професора. Інституційна історія 

Бобжинського не відповідає на запит польського народу і (хоча сам Шуйський 

не вживав цього слова, але з настрою тексту бачимо, що воно було б доцільне) 

його душі. Шуйський вважає, що можна порівняти між собою історії Росії і 

Польщі, бо це дві країни, які опинилися перед викликом підкорення грандіозних 

географічних просторів. Та не варто порівнювати ці дві країни з точки зору їхніх 

інституцій, адже проблема набагато ширша. Це проблема існування двох різних 

цивілізацій: 

«Тут стає початковим фактом одвічний, проведений у ІХ і Х ст. розлам слов’ян 

на дві цивілізації: одну польську, що становила останню ланку Заходу, була 

віддалена від своїх центрів і недосвідчена, і саме тому необґрунтовано 

імпровізувала з інституціями, була більш героїчною, ніж драматичною; друга 

[Росія. – прим. Л.К.] черпала безпосередньо з традиції візантійської, і не 
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зважаючи на простоту свою, схопила головні нариси потужної, переможної і 

невідпорної державної організації»592. 

У наведеному фрагменті Шуйський окреслює характер польської держави, 

який виявляється у постійній історичній боротьбі за можливість одночасно 

втриматись у двох іпостасях – держави слов’янської, але належної до західної 

цивілізації. 

Проблема «цивілізації» у Шуйського – це скринька Пандори для 

дослідника, оскільки її рівною мірою можна назвати концепцією як наукового, 

так і політичного дискурсів. У першому варіанті «цивілізація» є предметом 

дослідження історії культури (чи, як у Шуйського, самою історією культури), у 

другому – означенням власного місця на карті світу в умовах політичного 

небуття. Для аналізу праць Міхала Бобжинського ми обрали другий варіант, бо 

він був більш показовим. У випадку Шуйського все не так однозначно, бо 

роздуми про цивілізацію Польщі – це передовсім роздуми про польську історію, 

а отже і норми відповідної історичної праці. З цих позицій, «цивілізація» 

Шуйського стає концепцією науковою, бо свідчить про роль польської історії в 

загальноєвропейському історичному русі. Натомість у Бобжинського 

«цивілізація» відображає політичний дискурс, бо свідчить про місце Польщі на 

актуальній політичній мапі Європи.  

Важливо розуміти, що поняття «цивілізація» у Шуйського, як і в інших 

учасників дискусії, є синонімом до слова «культура». Це дозволяє стверджувати, 

що Шуйський – піонер історії культури у польській історіографії, бо саме 

культуру він вважав визначальним чинником історичного процесу. На нашу 

думку, Юзеф Шуйський закладає основи напряму культурної історії, що 

багатьма роками пізніше підготує ґрунт для позитивного сприйняття польською 

історіографією ідеї mentalite істориків школи Анналів. Шуйський, 

усвідомлюючи проблему відсутності незалежної держави для польського 

модерного націєтворення, шукав альтернатив політичній історії. Методологія, 
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якою послуговувались історики від часів Ранке, звужувала вибір джерел 

передовсім до офіційної, урядової документації. Позитивізм, який прийшов у 

польську історичну науку в 1870-х рр., очевидно, не заперечив історико-

критичного методу, а навпаки – був часом його тріумфу завдяки утвердженню 

історії як науки з відповідною інституційною структурою, що працювала над 

виданням джерел. Юзефа Шуйського, який, окрім наукової кар’єри, проявив 

себе у поетичній творчості, відрізняла висока чуттєвість наративу, тендітність і 

вишуканість мови; він бачив своє інтелектуальне завдання в порятунку народу 

шляхом розвитку мистецтва та культури. Бобжинський, навпаки, вважав, що 

запорукою існування та розвитку модерного польського народу є внутрішня 

урядова організація («тотальна бюрократизація», як з острахом і зневагою 

стверджував Валеріан Калінка593). І точно так само як Бобжинський закцентував 

ідею адміністрації, Шуйський гіперболізував зміст культури.  

Об’ємне просвітницьке поняття «цивілізації» стало історику в нагоді: він 

приписав своєму народу цивілізаційну місію, і це надало Польщі особливого 

авторитету, навіть посеред держав, які горували над нею політично. Це помітно 

в зацитованому вище епізоді, де наявність «цивілізації» дозволяє Шуйському 

поставити Польщу із Росією – найсильнішою імперією того часу – на один 

щабель. Шуйський, так само, як і Бобжинський, уникає відкритого конфлікту з 

Росією; лексично він не виявляє жодної антипатії до держави, яка де-факто 

спричинила політичну смерть його народу. Можна стверджувати, що причиною 

такої миролюбної постави точно не є страх, інакше він проявив би себе в 

нещирій лексиці, приниженні чи знеціненні ворога. Не знаючи політичного 

контексту, в читача фрагменту могло би скластися враження рівності між двома 

державами. Ймовірно, саме такого ефекту прагнув досягти Шуйський: 

користуючись ідеєю культури-цивілізації, він знищує бар’єр політичного 

підданства Польщі перед Російською імперією і підсилює впевненість в 

майбутньому свого народу. Політичні епохи змінюються, змінюються династії, – 
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стверджує Шуйський і сіє в читачеві сумнів, – а що ж тоді залишається? Його 

відповідь: залишається культура. 

«Цивілізаційна молодість», яка вирізняє польську культуру, обумовлює й 

унікальність вітчизняного історіописання. Юзеф Шуйський приєднується до 

дискусії про історіографічні школи. Поняття «школа» у Шуйського відповідає 

хронологічним періодам історіописання Лелевеля. Він пише, що «школа – це 

переважно методична, дидактична річ, а не наукова. Поділ на школи не є ціллю 

історіописання окремого народу»594. Різноманіття є окрасою національного 

історіописання, водночас ця різноманітні історії цілком можуть знаходитись в 

рамках однієї «школи». Шуйський зауважує непослідовність Бобжинського в 

оцінці попередників та підтримує школу Нарушевича: «Цьому поколінню не 

бракло політичної розсудливості, щоб оцінити причини занепаду країни, і вони 

послуговувались нею більше, ніж наступна епоха»595. Юзеф Шуйський також не 

настільки критичний до Йоахима Лелевеля, як інші учасники дискусії. Подібно 

до засад нашого дослідження, він обґрунтовує потребу різного прочитання 

лелевелівської спадщини: «Коли п. Бобжинський аналізував наступну епоху, то 

допустив серйозну помилку, не помітивши принципової різниці між Лелевелем-

дослідником і Лелевелем-політиком»596. На думку Шуйського, науковий доробок 

Лелевеля, в т.ч. його історію Польщі, варто аналізувати з наукових позицій. 

Натомість Бобжинський непослідовно додав оцінку лелевелівської ідеї про 

унікальну роль і місію Польщі серед інших народів. Шуйського обурює те, що 

разом із Каролем Шайнохою (1818–1868), Каролем Гоффманом (1798–1875), 

Мауріцієм Дзедушицьким (1813–1877), Антонієм Валевським (1805–1876) і 

Феліксом Моравським (1818–1898) до епігонів цієї ідеї – особливості польської 

історичної місії – Бобжинський долучив і його теж. Жодному історику, 

відповідає на закид Бобжинського Шуйський, ще не вдалося написати цілковито 

об’єктивної праці, але цього необхідно прагнути: 

                                                 
594 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 9. 
595 Там само. 
596 Там само, 10. 
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«[...]авжеж п. Бобжинський не є таким наївним, щоб вірити в абсолютно 

неупереджену історію. Але, хоча й історія не може бути абсолютно 

неупередженою [...], треба шукати найменш заангажовану, як найближчу до 

ідеалу правди; і та близькість залежить від двох речей – від кількості та якості 

опрацьованого джерельного матеріалу та історичної розсудливості»597.  

Повага Шуйського до колег по історичному цеху у комбінації з вірою у 

науковість історії викликає щире захоплення. Він намагається заперечити 

гарячим розсудам Бобжинського про Лелевеля, Нарушевича, та інших 

попередників, яких молодий історик звинувачує у доктринерстві. Шуйський 

впевнений, що історик, який звертається до джерел, нехай навіть обмежених та 

неповних, вже не здатен написати неправду, і навіть категоричність його 

власних політичних поглядів буде «змита» чистотою фактів. Ця позиція 

кардинально відрізняє Шуйського від Калінки – впевненого, що історик 

неправильних політичних поглядів здатен зіпсувати і факти, й історичну правду. 

Будь-який історик має власні переконання, але чи можуть вони стати на заваді 

написанню історії? Чи переконання і доктрина – це одне й те саме? Відповідь 

Шуйського однозначна: «Ми не здатні уявити наукову епоху, в якій переконання 

вдалося б виключити з процесу творення науки, тож не варто підтримувати й 

нову еру, яка вимагає від нас цього»598. Свою позицію він ілюструє прикладом 

Мауриція Дзєдушицького (1813–1877), католицькі погляди якого не завадили 

йому написати поважну історичну працю. В цьому ж контексті, Шуйський 

вважає, що категорична впевненість дослідника у власній об’єктивності може 

перетворити історію на псевдонауку. Ознакою псевдонаукового підходу якраз є 

не наявність суспільно-політичних поглядів та переконань, а догматизм, який 

відмовляє науці право на відкриту дискусію, приховує таким чином правду. 

Шуйського хвилює проблема псевдоісторичності, він відкрито і зневажливо 

називає осередки такого хибного знання – часописи «Літературний Рух» 

(оригінал. назва: «Ruch Literacki») та «Польський Тижневик» (оригінал. назва: 

                                                 
597 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 9. 
598 Там само, 11. 



172 

 

«Tygodnik Polski»)599. В цій репліці бачимо, що відсутність професійного 

історичного наукового видання змушувала тогочасних істориків оцінювати 

наявну пресу з позицій науковості, що, звісно, викликало розчарування, і чітко 

сформулювало потребу, на яку за 8 років відповів Ксаверій Ліске 

започаткуванням «Історичного Квартальника». 

Стверджуючи невідповідність іноземних праць завданням польської 

історичної науки, Юзеф Шуйський повертається до роздумів про природу 

історії, сутність якої у кожного народу своя, тож немає потреби шукати 

прикладів ззовні. Бобжинський, на думку Шуйського, сфокусувався на історії 

організації держави і абсолютно випустив з уваги «людську природу», наділену 

моральними якостями, що не вписуються в механістичну ідею історії інституцій. 

На перших сторінках рецензії Шуйський вже пропонував Бобжинському назвати 

його працю «історією держави і права», а не синтезом історії народу, і протягом 

рецензії він поступово розкриває причини такої позиції. Історія народу повинна, 

окрім інституцій та влади, містити в собі культурну складову; демонструвати 

світоглядні зміни в житті народу (які ми зараз назвали би «ментальними», та в 

час Шуйського такого поняття не існувало). Його захоплює ідея розвитку в 

контексті історії, яка для нього є наукою про багатовимірність життя народу в 

інституційному, політичному, релігійному та культурному аспектах. Валеріан 

Калінка вважав, що майстерний історик повинен поєднати у своїй праці знання з 

усіх сфер, синтезувати його з низки вузькоспеціалізованих досліджень. Юзеф 

Шуйський не такий категоричний; він вважає, що історик вільний обрати 

конкретну дисципліну, належним чином її вивчити та представити, щоправда він 

у такому разі не повинен називати її всеохопною історією народу. Шуйського 

хвилювала мода ІІ пол. ХІХ ст. на інституційну історію, історію держави і права. 

Він розумів, що така історія для польського читача буде a priori програшною, бо 

Польщі як держави не існувало, відповідно увесь рух історичного прогресу був 

даремним або повернув не в той бік. На нашу думку, саме це стало причиною 

                                                 
599 Оригінал цитати, див.: «pseudohistoryczne elukubracji Ruchu literackiego i Tygodnika 

Polskiego». Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 12. 
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його власного вибору на користь культурної чи, вживаючи автентичне поняття, 

«цивілізаційної» історії, адже саме вона, по-перше, потребувала підтримки з 

огляду на надмірну популярність іншої дисципліни, а, по-друге, мала доволі 

оптимістичну природу, бо описувала те, що не зникало в часи політичних невдач 

– так би мовити, «душу народу». 

Юзеф Шуйський зауважив «ламент» Бобжинського на останніх сторінках 

книги і переказав його прямою цитатою, що означало потребу прямої передачі 

емоцій автора стосовно ідеї, яку Шуйський теж підтримував. Він шкодує, що 

Бобжинський зрозумів цю істину лише наприкінці твору, і тому не зміг 

організувати свою нарацію довкола неї: «запізнення за Західною Європою не 

було провиною народу, а виконання східного завдання було його історичною 

долею і історичною заслугою [курсиви Шуйського. – Л.К.]»600. Водночас 

Шуйський також розкриває своє світобачення і розуміння історії вже наприкінці 

рецензії: 

«Вигук п. Бобжинського про замкнуте коло є проявом малодушності [...] 

Історія не знає таких вигуків; вона звикла до трагічності цивілізаційних змістів, 

які не змогли забезпечити собі сильних форм [...]; історія пам’ятає, що жодна 

форма, хоч і дуже сильна, не забезпечить від наслідків, які тягне за собою брак 

чи недостатність елементів моральних, цивілізаційних, так само як існування 

цих елементів не забезпечить від політичного занепаду, якщо немає відповідної 

форми»601. 

У зацитованій вище репліці Шуйський повторює ідею Калінки про 

моральну відповідальність історії, але не протиставляє її акценту Бобжинського 

на політичній організації, – дух історії повинен поєднати «зміст», якою є мораль, 

із «формою», якою є політичний устрій. 

Натомість існували два чинника історичного мислення, які, на думку 

Шуйського, не зауважив Бобжинський: 1) людська і суспільна недосконалість, 

що не дозволяє досягнути гармонії змісту і форми; 2) віра людини в існування 

                                                 
600 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 46. 
601 Там само, 47. 
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вищого морального закону, завдяки якому переможець має право судити, а 

переможений – плекати надію на краще майбутнє. Замість цього, – ось тут вже 

насправді обурюється Шуйський – Бобжинський визнає існування якихось 

незрозумілих загальних законів, які керують історією усіх народів: 

«Накресливши масу елементарних уваг про писання історії, п. Бобжинський в 

найголовнішому розділі своєї праці не визнає, що історія може бути наукою 

сама в собі: він наказує, щоб вона стала невід’ємною частиною роздумів 

вчених, які досліджують природу держав і суспільств; лише ці дослідження 

можуть становити основу і пункт відліку для історії, а історія просто збирає 

для них новий матеріал і збагачує їх своїми спостереженнями»602. 

Шуйський настільки обурився, що резюмує таку позицію Бобжинського як 

«неісторичну стосовно історії». З цих слів, сказаних у контексті епохи активної 

інституалізації історії в 70-х рр. ХІХ ст., ми розуміємо, що Шуйський не тільки 

вважав історію наукою, а ще й був готовий захищати цю позицію в очах 

критиків. В контексті теми нашого дослідження про дискусію між соціологічно-

орієнтованим позитивізмом та історизмом, ми вважаємо, що Юзеф Шуйський 

був однозначним прихильником історизму, і найсильнішу критику спрямував 

саме на історіософський погляд Бобжинського, його категоричну впевненість у 

більшій користі для прогресу людства соціології, а не історії603. На думку 

Шуйського, саме історія – це унікальна наука про суспільство і людину як 

індивідуальність у ній; вона існувала задовго до появи соціальних і політичних 

наук, тож не дивно, що нікому не вдалося втиснути історію в жоден канон, 

методологію чи доктрину сучасної науки604. Шуйський зневажливо пише, що 

«більше галасу, ніж результату, приніс об’ємний доробок Бокля, історичні 

варваризми Драпера і Колба, модернізми Шерів, Гартпол-Лекків, Бастидів, 

                                                 
602 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 48. 
603 Цю тезу ми протиставляємо Анджею Ґрабському, який розглядав політичний дискурс 

німецького історизму, і тому не зараховував Шуйського до числа його прихильників: Grabski, 

«Z zagadnień stosunków polsko-niemieckich w zakresie historiografii drugiej poł. XIX w.», 327. 
604 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 51–52. 
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Бюшезів і т.п.»605. І продовжує – доволі ущипливо – в бік Бобжинського: 

«Брошура п. Бобжинського «В ім’я історичної правди» переконала нас, що йому 

не давали спокійно спати лаври тих реформаторів історії, що й він запрагнув 

бути реформатором не тільки польської минувщини, а й історії взагалі»606. 

Висновки. У площині наукового дискурсу Юзеф Шуйський опонує 

позитивізму Міхала Бобжинського: він критикує і контраргументує погляди, 

запропоновані молодим істориком у методологічній брошурі, а також засвідчує 

власні погляди, що спирались на класичну методологію Ранке у поєднанні з 

історизмом та бажанням обґрунтувати новий для польського історіописання 

напрям – історію культури. Юзеф Шуйський впевнений, що історико-критичний 

метод вже став органічною частиною польського історіописання, а 

позитивістські віяння, на думку історика, не зумовили жодного принципового 

методологічного «повороту». Шуйський вважав, що політичні переконання 

неможливо виключити із історичного твору, однак вони не псують його наукової 

цінності, підкресленої і у Бобжинського. Він захищає право Бобжинського на 

власну періодизацію, але виключно в контексті історії держави й адміністрації, 

яку він, так само як попередні рецензенти, визначає предметом нарису молодого 

історика. Сам Шуйський при цьому шукав альтернатив політичній історії і з 

цією метою акцентував концепцію «цивілізації», тобто культури. Культура для 

Шуйського була змістом історії народу, а держава – її формою. Розвиток 

можливий лише у моменти гармонії обох цих факторів, яку часто порушують 

прояви моральної недосконалості суспільства. Бажання описати та зрозуміти це 

протистояння, на думку Шуйського, свідчило про унікальність історії, в якій не 

можна напрацювати жодних загальних законів, як того прагнув Бобжинський у 

власній теорії соціологічно-орієнтованого позитивізму. 

                                                 
605 Окрім вже знаного нам Бокля, Шуйський згадує тут: американського інтелектуала Джона 

Драпера (1811–1882), швейцарського новеліста Йогана Шера (1817–1886), ірландського 

історика політики Вільяма Гартпола-Леккі (1838–1903), французького соціолога Філіпа 

Бюшеза (1796–1865). Визначити, хто такі Колб (Kolb) і Бастід (Bastid) нам не вдалося. Див.: 

Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 52. 
606 Там само. 
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3.3.2. Критика liberum conspiro від колишнього повстанця 

Юзеф Шуйський, обравши для себе «цивілізаційну», тобто культурну, 

історію Польщі, радить Міхалу Бобжинському окреслити предметом своїх 

досліджень історію політичну, сфокусовану на інституціях та системах 

врядування. Шуйський не вважає Бобжинського своїм конкурентом (незважаючи 

на те, що він гарячково видав свою книгу тоді, коли Шуйський закінчував 

десятилітню працю над власною607), бо предмети їхніх зацікавлень різні. Саме 

тому Шуйський не критикує свого молодшого колегу так гостро, як Калінка і 

Ліске, адже вони займаються різною історією. Хоча Юзеф Шуйський не 

погодився з позитивістськими завданнями та природою історії, яку декларував 

Міхал Бобжинський, проте результати обох їхніх досліджень можна змістовно 

поєднати. Їхні висновки не суперечать одне одному, а навпаки – відкривають 

проблеми з різних сторін. Однією з таких спільних проблем в політичному 

дискурсі Шуйського є liberum conspiro, або «дух змови» – схильність поляків до 

анархії.  

Наратив історика послідовний, адже схильність до анархізму – це аспект 

народного характеру, духу, в існуванні якого професор не сумнівається: 

«Держава так чи інакше є необхідним засобом [курсив Шуйського. – Л.К.] для 

досягнення великих цивілізаційних цілей суспільства, є формою, якої потребує 

його дух для діянь історичних, щоб бути ефективним»608. Саме Бобжинський у 

своєму дослідженні про те, чому ж цей засіб не був створений, першим 

відкриває проблематику, від якої залежить життєздатність польського народу, – 

підказує Шуйський блискучий аргумент молодому колезі, а його читачу радить 

задуматись, адже «книга п. Бобжинського повинна в нашому суспільстві 

викликати жваві роздуми»609. 

                                                 
607 Szujski, Historyi polskiéj treściwie opowiedzianéj ksiąg dwanaście. 
608 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 15. 
609 Там само. 
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Юзеф Шуйський погоджується із Міхалом Бобжинським щодо анархічності 

польського суспільства. Він діагностує початок і причину розвитку анархічних 

настроїв, які за кілька століть розхитають корабель польської державності аж до 

занепаду. Цією причиною є вибір литовського князя Яґайла королем Польщі, 

який відтоді мусив одночасно пильнувати інтереси своїх династичних територій 

та інтереси польського народу:  

«[...] замість однієї політики – королівської, яка одночасно була й 

національною [в оригіналі narodową. – Л.К.], стало тепер дві: королівська, яка 

обіймала обшир його інтересів і національна, що обіймала лише польські 

інтереси і часто опинялася в конфлікті з королівською. Господар усіх й усього, 

король п’ястівської епохи, став окремим станом [курсив Шуйського. – Л. К.] в 

епосі Яґеллонів [...]»610.  

В епізодах про Кревську унію Шуйський застосовує поняття «народ» 

виключно до поляків, а литвини і русини є лише населенням «обширних 

територій», суб’єктом, яким диспонує історія вищої за цивілізаційним розвитком 

Польщі. Відокремлення короля від народу зумовило фатальних рух історії в бік 

розрізнення інтересів політики та суспільства611. Бачимо, що цей погляд 

Шуйського, який у польській історіографії дістав назву «песимізму», збігається з 

інтерпретацією Бобжинського. Шуйський також поділяє упереджений погляд 

Бобжинського на Казимира Яґеллончика, і підхоплює критику кількома 

власними інтерпретаціями612. Він вважає за необхідне також доповнити 

Бобжинського в описі панування Яна Ольбрахта – доповнити, але не суперечити. 

Свої доповнення Шуйський будує на джерелах, в т.ч. закордонних, на які він 

наводить посилання613. 

Юзеф Шуйський свідомий звинувачень у песимізмі і розуміє, що цей погляд 

об’єднує краківських істориків, проте волів би вважати себе меншим песимістом 

                                                 
610 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 25. 
611 Там само, 26. 
612 Там само, 27–28. 
613 Наприклад, посилання на угорського історика Ковацького щодо сейму 1458 р. у Пешті: Там 

само, 30.  
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за Бобжинського: «Чи, однак, наш погляд на історію стає ще більш 

песимістичним навіть ніж погляд п. Бобжинського? Сподіваємося, що ні»614. 

Різницю в песимізмі Шуйський пояснює наріканням Бобжинського на те, що 

жоден з правителів не зміг зрозуміти свого становища і стати «якимось 

Кромвелем чи Наполеоном», натомість він вважає такі нарікання 

безпідставними, адже подібні революції просто були не на часі для польського 

суспільства. Доволі сумнівним захистом своєї «менш песимістичної» позиції 

виглядають слова Шуйського про те, що подібних злетів і падінь в польській 

історії було достатньо. За кілька сторінок Шуйський підсилює відчуття 

песимізму у Бобжинського, стверджуючи, що він не буде обширно коментувати 

решту книжки з описом історії Польщі після смерті Зиґмунта ІІ Авґуста у 1572 

р., бо після утворення Речі Посполитої Бобжинський «впадає в політичний 

песимізм і представляє тільки різні фази розвитку суцільного зла»615. Таким 

чином, Шуйський повторює голоси попередніх критиків Бобжинського з метою 

відволікти увагу від власного, також повного поетичного жалю, бачення 

вітчизняної історії. 

В епізоді про запровадження станових сеймів наприкінці ХV ст. Юзеф 

Шуйський змістовно об’єднує Чехію, Польщу й Угорщину, бо вважає, що ці 

країни характеризує однаковий рівень політичної культури, який поступається 

німецькому. Річ Посполита, що уособлює Польщу, потрапляє під вплив чесько-

угорського децентралізаційного руху, який уже минув у Німеччині на той час: 

Максиміліан у 1508 р. стає імператором Священної Римської імперії, а Польща, 

Чехія і Угорщина, навпаки, обмежують владу короля становими привілеями. 

Шуйський трактує такий політичний вибір як помилку, однак виправдовує 

рішення Польщі тим, що сусідні держави чинили так само: «[...] вже за 29 років 

їх спіткали наслідки цієї фатальної затримки поза Заходом: анархія віддала 

Чехію та Угорщину в руки Австрії, а Польща втратила свої потужне становище 

                                                 
614 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 42. 
615 Там само, 44. 
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на Заході, яке здобула протягом династичного ХV ст.»616. Епізоди опису 

подібності історії країн Центрально-Східної Європи, за влучним спостереженням 

Генрика Слочинського, свідчать про існування такого поняття задовго до його 

«офіційної» появи в міжвоєнному періоді у працях Оскара Галецького617. На 

нашу думку, прояви цієї ідеї можна зауважити не тільки у Юзефа Шуйського, а й  

у рецензії Ксаверія Ліске, який проводив аналогію із угорською історією618. 

Історична ерудиція та знання стану справ у сусідніх – як територіально, так 

і розвитково – країнах, змушує Шуйського гостро опонувати ідеї Бобжинського 

про постання правової держави на польських територіях на поч. ХV ст. 

Шуйський вважає, що причиною невдачі побудови подібного державного 

устрою були не помилки Яґеллонів, а його несприйняття в тогочасному 

суспільстві, яке, замість дійсно модерної королівської держави, обрало застарілі 

станові привілеї. Шуйський приймає ліберальну ідею держави, яка піклується 

про своїх громадян, та водночас працею цих же громадян і створена. Він, як і 

Бобжинський, вважає, що шлях до такої ідеальної держави пролягає через 

абсолютну владу короля, бо саме в такий спосіб рухалася цивілізована Європа: 

«Усюди в Європі з епохи станових інтересів до епохи визнання інтересів 

держави і суспільства шлях проходив через монархізм [тут і далі курсиви 

Шуйського. – Л.К.], більшою чи меншою мірою абсолютний, який стирав 

гострі кути в інтересах станів; невже у нас те саме повинно було відбутися 

через парламентаризм? Через підданство одному Захід приходив до свободи; а 

в нас ухвали натовпу повинні були закласти основи держави?»619. 

Юзеф Шуйський до шляхти ще критичніший, ніж Міхал Бобжинський. Він 

звинувачує її в значно серйознішій опозиції королю620, тож історіографічна 

підозра Шуйського у прихильності до монархічних ідей здається більш 

                                                 
616 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 31. 
617 Słoczyński, «Koncepcja przestrzeni w syntezie dziejów Polski Szujskiego», 645. 
618 Liske, Prof. Bobrzyńskiego «Dzieje Polski», 46. 
619 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 31–32. 
620 Пор. епізод про епоху Зиґмунта ІІ Авґуста: Там само, 39. 
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виправданою, ніж Бобжинського. «Дух змови» польської шляхти настільки 

незмірний, що дозволяє їй «тероризувати» навіть королів621. 

 «Цивілізаційний» кут зору впливає й на політичні погляди Юзефа 

Шуйського, наприклад, у питанні інтеграції нових народів – русинів і литвинів 

до політичного організму Польської Корони: 

«Не було в Європі народу, який би по такій стосовно короткій і недостатній 

підготовчій школі, якою було панування Казимира Великого, щойно відданого 

під вітчимівську опіку трошки вище розвинутого сусіднього організму 

(Угорщини) [дужки Шуйського. – Л.К.], був покликаний, а точніше – покликав 

себе сам, до такої грандіозної місії, як приєднання Литви і Русі»622. 

За словами Шуйського, в цій унії поляки отримали короля-варвара з 

величезною територією та військовою силою, якого необхідно було залучити на 

польський бік із його християнством та вищим рівнем цивілізації. Найважливішу 

роль у цьому відіграло духівництво, очолюване Збіґнєвом Олесницьким (1389–

1455). Унія зумовила справжній переворот в усіх сферах життя Польської 

держави: урядова система повинна була охопити нові території і поєднати їх з 

чинним державним організмом; економіка сфокусувалася на поглинанні багатств 

східних земель, а господарство – на колонізації. Пам’ятаємо пряму заяву Міхала 

Бобжинського у своєму нарисі, що відмова визнати русинів та литвинів 

окремими народами означає відмову визнати перемогу, яку отримала польська 

цивілізація, коли поширила на них свій вплив623. Тобто Бобжинський визнавав 

етнічну окремішність русинів та литвинів, проте вважав їх культурно нижчими 

за поляків, народами, які потребують польської місії для власного розвитку. 

Шуйський вважав, що під час шлюбу Ядвіґи з Яґайлом, варваром і неофітом, 

відбулося поєднання Польщі, «яка мала за плечима віки християнської 

цивілізації» та Литви, з її величезними територіями: «В історії на перший план 

                                                 
621 Поняття «тероризм» стосовно шляхти зустрічається кілька разів протягом рецензії. 

Наприклад, див.: Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego 37, 39. 
622 Там само, 24. 
623 Bobrzyński, W imię prawdy dziejowej, 12. 



181 

 

виходять два питання: 1) як складуться стосунки між новим королем і народом; 

2) як складуться стосунки двох держав, поєднаних у 1386 р.. Ці питання є 

набагато більш, так би мовити, історичнішими, ніж поява парламентаризму в 

Польщі, який і так буде розглянуто»624. І тут Шуйський розкриває власну 

градацію історичного мислення, яке, на його думку, зумовлює суспільно-

політичні зміни: 

«На перший погляд, зовнішній факт цілковито змінює політичне, суспільне та 

економічне положення: цивілізаційні, колонізаційні завдання впливають на 

цілковиту зміну бачення, прагнень і руху суспільства; найближчим питанням 

стає те, як зіллються між собою дві різні території, яка в них створиться 

влада?»625 

Висновок Шуйського песимістичний: «На варто говорити про жодну 

модерну монархію [курсив Шуйського. – Л.К.], бо місце сильної держави зайняла 

слабка парламентарна федерація на чолі з виборним королем»626. Саме 

«розпорошення життєвих сил на Сході» стало чинником розвитку анархії і «духу 

змови», який привів Польську державу до занепаду і який не дав їй відродитися 

у ХІХ ст., враховуючи нескінченні невдалі повстання Варшавського конгресу й 

демонстрації львівських демократів.  

Ще однією політичною реплікою є дидактична функція історії щодо 

майбутніх поколінь. Шуйський у рецензії вважає молодь потенційними 

читачами книги, які можуть занадто прямо трактувати «занепадницьку» ідею 

Бобжинського, якою він послуговується в книзі для тлумачення історії, та 

ототожнити її з власною політичною позицією627. Це епізод не тільки «турботи 

про молодше покоління», а й репліка, яка відкриває розуміння функцій історії – 

вже відоме нам із тексту Валеріана Калінки «навчати й повчати». Молодь є 

пасивним суб’єктом, на мислення та політичну культуру якого впливає 

                                                 
624 Szujski, Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego, 5–6. 
625 Там само. 
626 Там само, 6. 
627 Там само, 46. 
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історична книга. На відміну від Калінки, Шуйський не вважає за необхідне 

турбуватися про тих, хто неправильно розтлумачить слова Бобжинського, бо «з 

цього птаства і так мало користі», і стає на захист автора, адже той вільний 

висловлювати свої почуття. Враховуючи поетичну мову рецензії – складні 

розгорнуті речення, риторичні питання, неочікувані «сюжетні» повороти, 

багатство епітетів, інверсії – висловимо припущення, що історія була для 

Шуйського різновидом мистецтва, де матеріалом були історичні факти, але 

спосіб їхньої організації в нарацію був особистою творчістю кожного окремого 

історика. Історик не має права вигадувати факти, але він вільний в їхньому 

представленні. 

Найбільшим закидом Шуйського в бік Бобжинського у контексті 

політичного дискурсу історії було спостереження, що: «П. Бобжинський пише 

історію в нечуваний до тих пір спосіб: він пише її на підставі постійного «якби», 

на підставі політичних планів, які нібито повинні були мати володарі»628. Та, 

пам’ятаймо про толерантну позицію Юзефа Шуйського щодо прийняття 

історичних досліджень у випадку, якщо джерела проінтерпретовані 

професіоналом, хай навіть читач і не згоджується зі світоглядними позиціями 

історика. Шуйський застерігає Бобжинського, що історику не належить 

роздумувати над альтернативами, однак не зауважує, що вигадування 

політичних планів якраз і є проявом нав’язування власних політичних поглядів 

історичним персонажам. Водночас Шуйський стверджує, що «треба бути дуже 

поверховим, щоб не оцінити, що неполітичність [курсиви Шуйського. – Л.К.] п. 

Бобжинського приходила до нього складніше і важче, ніж ковзання по 

заїжджених і гладких коліях політичного замовчування чи повторення затертих 

фраз про наше минуле»629, применшуючи таким чином політизованість синтезу 

Міхала Бобжинського. Шуйський захищає Бобжинського від закидів інших 

критиків (напевно, й Валеріана Калінки зокрема, хоча рецензент не називає 

імен). Думка, нібито історик прагнув іншої релігії для короля й держави у XVI 
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ст., безпідставна, адже Бобжинський лише логічно спостеріг, що протестанський 

релігійний рух в Європі «став відправним пунктом для побудови сильних 

монархій»630. Юзеф Шуйський, на противагу Ксаверію Ліске, не вважав Міхала 

Бобжинського песимістом у тому, що він сконструював свій сюжет занепаду 

довкола хибного державного устрою, адже історик запропонував і спосіб 

розв’язання цієї проблеми, навівши приклад квітучої Польщі XV ст. А оскільки 

Шуйський вважав проблему організації держави другорядною, то й оповідь про 

її хибність не ставить хрест на життєздатності польського суспільства631.  

Висновки. Політичний дискурс рецензії Юзефа Шуйського засвідчив 

подібність його інтересів до поглядів Міхала Бобжинського. Зокрема, Шуйський 

знайшов у «Історії Польщі в нарисі» відлуння власної ідеї протистояння 

польській анархії, тобто liberum conspiro, яка уповні відповідала прихильності 

Бобжинського до «органічної праці» як альтернативи повстанням. Шуйський, як 

і попередні рецензенти, радить Бобжинському визначити предметом свого 

дослідження історію держави і права. Однак, на відміну від Ксаверія Ліске і 

Валеріана Калінки, Юзеф Шуйський вважав, що подібне дослідження дозволило 

б закцентувати його власне представлення історії – історію «цивілізації», тобто 

культури, яку він вважав змістом історичної науки. Історія державного 

врядування, разом із іншими інституційними дослідженнями, є описом 

історичної форми. Момент гармонії форми і змісту є періодом розвитку та 

процвітання народу. «Цивілізаційна молодість» Польщі та інших країн 

Центрально-Східної Європи, культурний рівень яких поступався західному, 

стримувала цей гармонійний розвиток. Водночас Польща цивілізаційно горувала 

над своїми східними сусідами. На відміну від Бобжинського, Шуйський вважав, 

що інкорпорація литовсько-руських територій призвела до «розпорошення 

життєвих сил» та спровокувала ті анархічні настрої, які й призвели до 

політичного занепаду польської державності. 
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3.4. Методологічна критика Станіслава Смольки 

Останнім в дискусії 1879 р. виступив молодший колега Міхала 

Бобжинського, Станіслав Смолька. Він народився 29 червня 1854 р. у Львові, в 

сім’ї адвоката і публічного діяча Францішка Смольки632. Був здібним учнем, що 

дозволило йому закінчити гімназію на рік раніше, і вже з 1870 р. вчитися на 

позиції вільного слухача у Львівському університеті. У 1871 р. Смолька їде 

вчитися в Німеччину до Ґетінґенського університету. У 1873 р., у віці 19 років, 

Смолька захистив докторат під керівництвом Ґеорґа Вайтца на тему «Польські 

хроніки до початку XIV ст.». Анджей Ґрабський називає Смольку «вірним учнем 

Вайтца» і свідчить, що свою першу велику монографію про Мєшка Старого, 

видану у 1881 р., Смолька присвятив своєму німецькому вчителю633. Паралельно 

із німецькомовною дисертацією, Смолька працював над польськомовним 

дослідженням «Генрик Бородатий. Вступ до історії п’ястівської епохи». 

Показово, що Смолька відмовився друкувати це дослідження в німецькому 

журналі про історію Шльонська, вважаючи, що «праці з національної історії не 

належить друкувати в німецьких виданнях»634. В березні 1874 р. молодий вчений 

став членом Історичної комісії Академії знань, на запит якої опрацював 

матеріали архівів Познанського воєводства. Протягом року він обіймав посаду 

секретаря Наукового відділу в Національному закладі ім. Оссолінських у Львові 

із завданням організації видання історичних джерел. У 1875 р. Станіслав 

Смолька їде до Кракова із наміром отримати посаду професора і бути 

допущеним до викладання в Яґеллонському університеті. Для цього він повинен 

був надати 7 праць, серед яких, окрім археографічних опрацювань 

середньовічної історії Польщі, представив два критичних тексти: «Початки 

феодалізму, студії критичні» та «Про обов’язки та завдання доцента історії». У 

                                                 
632 Інформація на підставі Польського біографічного словника: Jerzy Wyrozumski, «Smolka 

Stanisław», в Polski słownik biograficzny, T. 39 (Warszawa – Kraków: PAN; PAU, 2000), 320–25. 
633 Grabski, «Z zagadnień stosunków polsko-niemieckich w zakresie historiografii drugiej poł. XIX 

w.», 332–33. 
634 Wyrozumski, «Smolka Stanisław», 320. 
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першому він проаналізував полеміку своїх німецьких вчителів Ґеорґа Вайтца і 

Пауля Рота щодо походження феодалізму та навів власні роздуми на тему 

початків цивілізації. Другий текст стосувався дидактичного завдання історії та 

засад викладання, в якій цікавим – і важливим для нашого дослідження – є 

декларація принципу, що «найбільшою недоречністю, яку може допустити 

доцент, є надмірне використання кафедри для апостольства своїх особистих 

політичних, суспільних та релігійних переконань»635. Юзеф Шуйський та 

Вінцентій Закшевський (1844–1918) посприяли його прийняттю до 

викладацького складу Яґеллонського університету, і в 1876 р. Станіслав Смолька 

отримав звання професора надзвичайного з історії Австрії. Паралельно він 

продовжував займатися історією середньовічної Польщі і саме його монографії 

заклали основу польських студій з медієвістики. 

З огляду на власну дослідницьку цікавість та бажання тримати руку на 

пульсі наукового прогресу, Станіслав Смолька не міг оминути праць Міхала 

Бобжинського. Як ми вже зазначали у підрозділі про джерела, Смолька 

відреагував лише на методологічну брошуру «В ім’я історичної правди» перш за 

все тому, що позиції нарису Бобжинського він заперечить власною монографією 

«Мєшко Старий і його час».  Смолька, так само як і інші історики, підтримує 

атмосферу приголомшливої популярності книги Бобжинського, про що пише в 

першому реченні рецензії. «В ім’я історичної правди», за свідченням 

Бобжинського, є відповіддю на публіцистичну критику «Історії Польщі в 

нарисі». Але, крім того, згадує Смолька, Бобжинський закликав до наукової 

критики тих історіософських понять і позицій, що були описані в брошурі. У 

посиланні на першій сторінці Станіслав Смолька зазначає, що вже по написанню 

власної рецензії, отримав номер «Ніви» (оригін. назва: «Niwа») із рецензією 

Юзефа Шуйського, з позицією якого в багатьох питаннях погоджується636.  

Смолька розпочинає з критики впевненості Бобжинського щодо можливості 

уніфікації підходу до історії та напрацюванні єдиного наукового апарату. В 
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цьому випадку, Бобжинський звертався до досвіду суспільно-політичних наук, 

«науковість» яких він прагнув (хоча в деяких питаннях і визнавав, що це не 

можливо) відтворити в історії: 

«Багато поглядів, [які виражав Бобжинський. – Л. К.] у своїй книзі, 

висловлюють загальне і єдине переконання цілого грона наших сучасних 

істориків чи т.зв. нашої новішої історичної школи [в оригіналі: «t. z. nowszej 

szkoły naszej historycznej». – Л. К.]. Відомо також, що протягом останніх 

кільканадцяти років, в нашій історіографії стався серйозний переворот, 

результати якого, здебільшого, не досягли широкої аудиторії»637.  

Станіслав Смолька описує те, що відбулося в польській історіографії за 

останні роки: старанно опрацьовано джерела, які були знайдені раніше; відкрито 

нові джерела, що розширило об’єм і розуміння фактів, про які раніше ніхто не 

здогадувався; завдяки спеціалізованій освіті прибуло багато свіжих наукових сил 

і було удосконалено науковий метод. Смолька пише, що метод (в оригіналі: 

«umiejętna metoda») був прищеплений польському історіописанню, коли воно 

знаходилося ще «в колисці», і довгий час жило в традиціях його слабкого 

впливу. Лише останнім часом нове покоління істориків удосконалило метод 

відповідно до вимог наукового прогресу, а Міхал Бобжинський уперше виніс 

результати роботи істориків останніх років до широкої аудиторії638. Дана репліка 

відображає бачення Станіславом Смолькою процесів інституалізації та 

професіоналізації, які відбувались у історичній науці. За добу романтизму, в І 

пол. ХІХ ст., історія набуває популярності як жанр літератури, який розтлумачує 

народотворчі процеси, а у випадку Польщі – ще й державотворчі. Натомість нова 

парадигма історіописання вбачала інші завдання для історика. 

Історизм як історична парадигма звертав особливу увагу на строгість фактів 

та слідування джерелам. Нова німецька школа на чолі з Леопольдом фон Ранке 

надала блискучі приклади того, як може виглядати нова історія, побудована на 

принципах науковості. Звісно, така історія залишалася справою небагатьох, але 

якщо раніше історики розуміли, що готують текст для читання публіки, то у ІІ 
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пол. ХІХ ст. вони зосередились на професійному аспекті історіописання, часто 

ставлячи перед собою вкрай високі вимоги щодо якості опрацювання джерел та 

кількості залучених фактів. Факт, по суті, став внутрішньою валютою в цеху 

істориків; саме він став тим, за що боролись і що викликало найбільшу повагу 

серед колег. Створення інституцій та офіційних об’єднань було іншою рисою 

часу, яка унаочнила кордони, що відтепер пролягали між професійною та 

аматорською історією. Професійна історія стала окремою республікою зі своєю 

територією, посольствами, громадянами та валютою. Краків став столицею цієї 

республіки, оскільки саме в Яґеллонському університеті у 1869 р. була утворена 

перша кафедра історії Польщі, і першою вона була не тільки в Галичині, а й 

взагалі на території колишньої Речі Посполитої.  

Звичайно, характерне для «широкої публіки» сприйняття історії як жанру 

громадянської літератури залишалося й після доби романтизму. Тим не менш, 

твори Міхала Бобжинського і рецензія Станіслава Смольки дають змогу 

висунути гіпотезу, що у 1879 р. «популярна історія» ще не була синонімом до 

«аматорської». Історики боролися за те, щоб розповсюдити своє, вже оновлене, 

бачення історії до сторонніх, не професійних читачів. Як ми побачили раніше, 

Міхал Бобжинський, наприклад, боровся за молодь і наполягав на тому, щоб 

молодь читала його твори, які репрезентували знахідки «нової історичної 

школи»639.  

Підставою для розпалу дискусії в колі краківської історичної школи стало 

те, що Бобжинський самостійно проголосив себе репрезентантом ідей всього 

кола; він вирішив стати тією людиною, яка візьме на себе відповідальність і 

синтезує нове розуміння історії до 40-сторінкової брошури, написаної лаконічно 

і просто. Смолька відразу ж, наперекір Бобжинському, стверджує, що його 

сприйняття предмета дискусії є індивідуальним, хоча він і намагається 

відобразити загальний, пануючий в «історичному цеху» погляд640. Станіслав 

Смолька цілковито погоджується із теорією історичної праці, а саме – 
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методологією історичних досліджень, яку пропонує в своїй книзі Міхал 

Бобжинський, але не погоджується з теорією про поняття і завдання історичної 

науки641. Цікаво, що з погляду Смольки, ця теорія не є новою, «хоча конкретно в 

такій формі ще не була, напевно, окреслена», але вона втрачає своїх 

прихильників серед професійних істориків, бо вони не можуть втілити її на 

практиці. Методологія історичного дослідження розходиться з теорією про 

завдання історії, тож навіть Бобжинський, йдучи за методологією, на практиці 

полишає свою теорію обабіч і «залишається істориком у справжньому розумінні 

цього слова [курсив Смольки. – Л.К.], хоча за постулатами його теорії, він мусив 

би виконувати інше завдання»642.  

Станіслав Смолька йде слідом Шуйського і намагається переконати 

Бобжинського, що він даремно відмовляється від власної ідентичності історика. 

Методологія, втілена на практиці в монографіях, є більш промовистою, ніж 

декларативна теорія і самопрезентація автора. Ця ідея уповні корелюється із 

принципом історизму, в якому дослідник повинен «представити усі факти і дати 

їм говорити самим за себе»643, адже науковий метод і факт, на який він 

спирається, є вагомішими, ніж авторська інтерпретація. Рецензія Смольки 

розкриває парадокс, який, зрештою, і підточив історизм з середини: 

індивідуальна критика є можливою, бо кожен дослідник має власну точку зору, а 

індивідуальне представлення фактів – ні, бо ж факти говорять самі за себе, а 

дослідник – лише їхнє дзеркало. 

Смолька, описуючи предмет своєї рецензії, а саме – бажання представити 

власне розуміння завдання історії – називає його «історикою». Термін 

«історика» був запропонований Йоахимом Лелевелем644 як влучне і лаконічне 

означення історіософії, методології та теорії історії для внутрішньоцехового, 

історичного вжитку. На жаль, цей термін остаточно не закріпився в польській 
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історіографічній традиції, хоча були спроби ввести його до наукового обігу645. 

Станіслав Смолька свідчить, що книга Лелевеля – застаріла і маловідома, але 

залишається єдиним опрацюванням на цю тему, і що існує реальна потреба 

артикулювати природу історії, яка, до того ж, зазнала серйозних трансформацій з 

часів його творчості646. З тезою Смольки про непопулярність книги Лелевеля 

можна посперечатися, адже вона була перевидана для нових читачів у 1862 р.647, 

однак потреба сформулювати власне бачення історії для вчених доби історизму 

була очевидною. Бобжинський, завдяки своїй праці «В ім’я історичної правди», 

сформулював цю проблему перед колегами з краківського історичного кола. 

На відміну від Валеріана Калінки, Станіслав Смолька веде свою дискусію 

вже за новою, строгою практикою: наводить розгорнуті точні цитати з книги 

Бобжинського, на які потім відповідає. Те, що сказав інший історик, є фактом, і 

не належить переказувати його слова, адже це буде вільна інтерпретація. Він 

цитує визначення історії Бобжинського, яке відкриває розділ про історичну 

працю; його бачення наукового завдання історії, яке полягає на відкритті фактів 

для суспільно-політичних наук та відсутність цілі, якщо вона з ними не 

поєднана. Смолька, зауважує, що Бобжинський не тільки не наводить назв цих 

наук, а навіть не конкретизує, що є предметом їхнього зацікавлення – 

суспільство чи соціальне життя у всіх його проявах, в т.ч. інтелектуальному та 

етичному648. Далі Смолька робить висновок, що оскільки історія для 

Бобжинського є джерелом знання про соціальне життя у всіх його минулих 

проявах, то і суспільні науки повинні охоплювати його повністю, і, зрештою, 

                                                 
645 Наприклад, Марселій Гандельсман назвав «Historyka» свій підручник у 1928 р., а від 1967 р. 

у Кракові виходить авторитетний часопис «Історика. Методологічні студії» (в оригіналі – 

«Historyka. Studia metodologiczne») під керівництвом професора Кшиштофа Заморського, 

див.:Marceli Handelsman, Historyka. Zasady metodologji i teorji poznania historycznego. 

Podręcznik dla szkół wyższych (Warszawa – Kraków: Gebethner i Wolff, 1928).; Krzysztof 

Zamorski, «Od redacji», Historyka. Studia Metodologiczne T. 50 (2020): 7–8, 

https://doi.org/10.24425/hsm.2020.134794.  
646 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 205.  
647 Joahim Lelewel, Historyka. O łatwem i pożyteczném nauczaniu historyi. O hystoryi, jej 

rozgałęzieniu i naukach związek z nią mających. O potrzebie gruntownej znajomości historyi. Jakim 

ma być historyk (Warszawa: Drukarnia A. Lewickiego, 1862). 
648 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 207. 
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відкрити закони, які б так само керували життям людства, як фізичні керують 

природою. 

Станіслав Смолька вважає, що хоча в цій позиції можна зауважити відсилки 

до «соціології Конта з її статикою та динамікою, суспільної фізики Кетле, 

біології Спенсера і фізіології Шеффла», найвиразнішою є все-таки подібність до 

ідей Бокля649. Ідеї англійського історика Генрі Томаса Бокля (1821–1862) були 

добре відомі польським тогочасним інтелектуалам, що в повній мірі розкрив 

Анджей Фелікс Ґрабський у своїй вичерпній монографії650. Смолька вважає, що 

Бобжинський не поділяв поглядів Бокля щодо другорядності моральних прав та 

сформованих ним чотирьох правил розвитку суспільства, «але в окресленні 

завдання та поняття історії спорідненість помітна і незаперечна»651. Смолька не 

погоджується, що ідея Бокля відображає «актуальне становище історії» в 

Польщі. Більш того, зазначає Смолька, ідея Бокля була відкинута більшістю 

професійних істориків, і тому Бобжинський «не мав права виголошувати її 

засади від імені сучасних позицій історії, від імені сучасної історичної школи»652. 

Ані Юзеф Шуйський, ані Валеріан Калінка не помітили відлуння Бокля (та й 

взагалі, будь-кого з перелічених Смолькою соціологів) в ідеях Міхала 

Бобжинського. Історики старшого покоління сприймали дискусію про історичну 

науку у контексті суто вітчизняного кола. Натомість мисленню Смольки 

притаманні інші категорії: кордони його пізнання ширші (при чому, «кордони» 

саме в географічному розумінні). Для нього історична наука не може 

обмежуватися внутрішньопольським користуванням, вона учасник 

загальноєвропейських інтелектуальних тенденцій, так само, як і наука 

Бобжинського. І це також є ознакою універсальності, за яку вболівав історизм. 

                                                 
649 Мова про філософа Оґюста Конта (1798–1857), соціолога Адольфа Кетле (1796–1874), 

біолога Герберта Спенсера (1820–1903) і соціолога Альберта Шеффла (1831–1903). Див.: 

Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 208. 
650 Andrzej Feliks Grabski, Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry’ego Thomasa 

Buckle’a w Polsce w dobie pozytywizmu (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, 2002). 
651 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 208. 
652 Там само, 208–9. 
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Наступну частину своєї рецензії Смолька присвячує дискусії із соціальними 

науками і висновкам, до яких вони дійшли на час написання тексту. Цей розділ 

може бути цінним джерелом з історії науки, оскільки фіксує початковий етап 

формування соціології, коли навіть її назва ще не була загальноприйнятою, бо у 

1879 р. більшою прихильністю користувалася «соціальна фізика» бельгійця 

Адольфа Кетле (1796–1874)653. Смолька роздумує над застосуванням в 

історичному дослідженні його поняття «пересічної людини» (в оригіналі: 

«l’homme moyen») та доходить висновку, що пошук середньостатистичної 

людини не потрібен для історії, адже цивілізаційні зміни залежать лише від тих 

індивідуальностей, які значно перевищили цей «середній тип»654. Запал, з яким 

Станіслав Смолька взявся за це поняття, є ознакою наявності в польському 

інтелектуальному середовищі дискусії про соціальний детермінізм та свободу 

волі, яку інтенсифікували публікації Фрідріха Ніцше (1844–1900)655. Вочевидь, 

історики та соціологи опинилися по різні боки барикад, адже соціологія не могла 

існувати без «середньостатистичної людини» і визнання соціального 

детермінізму, а національна історія, своєю чергою, була б нежиттєздатна без 

«історичних героїв» та віри в силу діянь людини, адже це єдиний можливий 

предмет її дослідження. На підтвердження своєї – проісторичної – позиції 

Смолька у посторінкових посиланнях наводить розгорнуту цитату з виданого у 

1864 р. третього тому «Мікрокосмосу» німецького філософа Рудольфа Германа 

Лотца (1817–1881)656. Окрім знання філософів, Смолька демонструє також значну 

ерудицію в суспільних науках, щонайменше перелічує їхні назви і можливі 

майбутні трансформації. Йдучи за логікою Міхала Бобжинського, Станіслав 

Смолька припускає, що в майбутньому могла би виникнути така суспільна 

наука, яка об’єднала б результати усіх інших наук про людину, і з цього об’єму 

знань врешті напрацювала би ті загальні закони людської природи, про які так 

                                                 
653 «Adolphe Quetelet», Encyclopaedia Britannica, доступ 16 січня 2021, 

https://www.britannica.com/biography/Adolphe-Quetelet  
654 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 211–3. 
655 Wichrowski, Spór o naturę procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka 

Nietzschego), 86. 
656 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 213–5. 

https://www.britannica.com/biography/Adolphe-Quetelet
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мріє Бобжинський. Смолька констатує, що слова Бобжинського є лише 

прогнозом на майбутнє, а питання про сутність теперішньої історії залишається 

відкритим:  

«Наука про психічні прояви, збудована на позитивних засадах, звісно, не якась 

психологія трансцендентальна, а психофізика, чи, якби її в майбутньому 

назвали б, етнографія, практична лінгвістика, статистика з усіма своїми 

вдосконаленими розгалуженнями, й усі інші антропологічні науки працювали б 

для цієї королеви. [...] Але й історія була б лише підданкою королеви і не 

наважилася б узурпувати собі завдання, сутність якого належала б монархині 

антропологічних наук»657.  

Четвертий розділ рецензії розкриває хід мислення історика ІІ пол. ХІХ ст. 

над питанням, яке досі не знайшло однозначної відповіді: то що ж таке історія? 

Станіслав Смолька відразу пропонує відмовитись від попереднього розуміння 

історії і почати роздуми з чистого аркуша: «Щоб окреслити це поняття, ми 

повинні на хвилю повністю забути про нашу науку, взагалі про будь-яку коли-

небудь написану чи розказану історію, а задуматись виключно над поняттям 

історії в її оригінальному, першопочатковому значенні»658. Далі Смолька 

наводить приклади, як усе навколо – і люди, і предмети, і навіть земна куля – має 

свою історію:  

«Чим же є, в такому разі, історія? Вона є загальною сумою усіх подій, які 

стосуються певного предмету, від перших проявів його існування і аж до 

моменту, коли його існування закінчується; якщо ж цей предмет у цьому 

моменті існує, то історія його закінчується з нинішньою хвилиною і межа ця 

посувається вперед із кожною наступною годиною, днем і роком, що минає»659.  

Так само і людство має свою історію, кінцева межа якої з кожною хвилиною 

посувається далі. Те, що «людство» виступає предметом рефлексій Смольки, 

засвідчує, що польська наука в добу історизму отримала реальну можливість 

долучитися до загальноєвропейської інтелектуальної спільноти, говорити з 

європейцями на рівних в той час, коли на політичній арені поляків як нації з 

                                                 
657 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 216. 
658 Там само. 
659 Там само, 217. 
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власною державою не існувало. Історизм і позитивізм надали полякам 

можливість розвивати європейську ідентичність, водночас не позбуваючись 

національної. Йоахим Лелевель наполягав на суто слов’янській цивілізації 

Польщі в протилежності до Заходу. Юзеф Шуйський пробував обґрунтувати 

зв’язки між країнами Центрально-Східної Європи, адже ще не бачив можливості 

прямого виходу на західноєвропейську цивілізацію, від якої, на думку 

професора, так відставала Польща. Міхал Бобжинський вже спокійніше 

сприймає цивілізаційний вибір своїх пращурів у бік Сходу, бо розуміє, що в цей 

вибір не є безповоротним і в будь-який момент Польща може стати частиною 

Заходу. Станіслав Смолька в історичному наративі демонструє приклад 

реального проєвропейського вибору, принаймні в інтелектуальній площині 

життя польського суспільства.  

Описавши попередньо своє розуміння історії як суми минулих подій, він 

відокремлює поняття історії як науки про ці події. Зрозуміло, пише він, що 

окремі історії про події, які стосуються різних об’єктів чи осіб, не мають 

жодного значення, але «історія людства може бути і напевно є предметом 

окремої науки»660. Її завданням є «накреслити перебіг поступового розвитку 

людства» за допомогою усіх знаних фактів, але щоб описати ступінь розвитку, 

недостатньо простої компіляції довільних фактів. Смолька зауважив, що від 

літописів, які складали середньовічні хроністи, є стільки ж користі для 

дослідження, як і від історичних пісень – обидва ці джерела не дають повної 

картини «історичної правди»661. Цікавим є наголос Смольки на тому, що історія 

«описує (виділяє курсивом) факти людського минулого»662. Її головним 

завданням є «відповідати на незаперечну потребу людського розуму, який 

прагне того знання, що становить сутність і зміст історії»663. Це водночас і 

контраргумент Смольки проти ідеї Бобжинського, що історія сама по собі є 

непотрібною, і його власний аргумент у дискусії про потребу знайти конкретну 

                                                 
660 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 218. 
661 Там само, 219. 
662 Там само, 219–20. 
663 Там само, 220. 
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позицію для історії посеред нових суспільних наук, які швидко розвиваються. 

Смолька вважає, що історія є самодостатньою наукою, і не повинна жертвувати 

власною унікальністю задля тимчасового визнання її прогресивності, бо її шлях 

лежить в іншій площині: «будучи наукою, вона також є і повинна бути 

мистецтвом водночас»664. Про важливість естетики історичного наративу, 

майстерність історика, що уподібнює опис фактів минулого до мистецтва, 

стверджував і Юзеф Шуйський, тож Смолька не є тут винятком. 

Наступним питанням, яке розглядає Станіслав Смолька, є питання 

спеціалізації предмету історичного дослідження. Він не сперечається із 

Бобжинським, а, радше, розвиває його ідею, що без вузькоспеціалізованих 

монографічних досліджень не вдасться написати синтез. У першому підрозділі 

ми побачили, що підхід Валеріана Калінки – принаймні його метафоричний 

образ – був доволі простим: монографії повинні складатися, ніби цегла, в 

структуру великої будівлі – синтез історії народу. Однак Станіслав Смолька 

вважає, що таке поступове «складання знання» неможливе, принаймні, якщо 

мова йде про написання історії людства: «Найвидатніша і найповніша колекція 

праць про минуле різних народів ще не становитиме загальної історії»665. 

Смолька відчуває, що причиною цього є різноманіття предметів досліджень, але 

чітко цієї тези не формулює. Натомість він зауважує, що ця механіка працює у 

зворотному напрямку: «Кожна монографічна праця, якщо прагне мати реальну 

наукову вартість і виконати своє завдання, не може забути про те, що становить 

сутність історичної науки і повинна дотримуватися загальноісторичних 

поглядів»666. Неможливо вирвати історію конкретного предмету з історичного 

контексту, що розгортається навколо нього; правильно обраним предметом 

монографія може підсилити певний аспект загальноісторичного контексту. 

Смолька підсумовує ці роздуми логічним висновком, що історія кожного народу 

                                                 
664 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 221. 
665 Там само, 224. 
666 Там само. 
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повинна писатися в контексті загальної історії людства, але не дає оцінки, чи 

«Історія Польщі в нарисі» Бобжинського змогла відповісти такому прагненню. 

Станіслав Смолька поділяє працю історика на два етапи: «історичного 

дослідження», який полягає на пошуку фактів в джерелах, та «конструкції», 

тобто написання самого тексту. Методологія етапу дослідження, на думку 

Смольки, напрацьована і за останні кілька десятків років зазнала значного 

прогресу. В цьому питанні Смолька висловлює оптимістичний погляд, 

суголосний Бобжинському. Спосіб побудови історичного наративу, який 

Смолька назвав «конструкцією», не був усталений чи бодай настільки ж 

вдосконалений, як методологія, хоча й тут Смолька схильний бачити 

прогресивні тенденції667. 

Станіслав Смолька здебільшого не критикує Міхала Бобжинського, а дає 

власні відповіді на питання, поставлені в творі «В ім’я історичної правди». Текст 

Смольки викладений логічно, в спокійнішому тоні, ніж у Бобжинського, з 

послідовним розкриттям основних понять «історики». Смолька не відхиляється 

від вісі історико-критичного методу і залишає «факт» не тільки базовою 

одиницею наукового дослідження, а й його метою: «Ціллю історичного 

дослідження є пізнання фактів минулого»668. Він не розбирає сутності факту; для 

нього це поняття є усталеним та не потребує додаткового пояснення. Однак 

Смолька задається питанням про те, звідки факти походять, що є їхнім 

джерелом. Першим і найбільш популярним в культурі є, на його думку, пам’ять; 

людство довго користалася лише цим джерелом, допоки не перейшло до 

писемної традиції. Він сумнівається в ідеї Генрі Томаса Бокля, що історія зазнала 

великої шкоди, коли її почали записувати669. Принагідно зазначимо, що ці слова 

належать давньогрецькому філософу Платону, але Смолька не помітив цей 

перегук і вважав, що дискутує саме з Боклем. Письмо є антагоністом традиції, 

але саме завдяки письму з’явилась «можливість зберігати в людській свідомості 
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668 Там само, 226. 
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той об’єм фактів, які становлять зміст історії»670. Смолька з повагою пише про 

пам’ять, але зазначає мінливість цього джерела: «Де історичне дослідження 

може послуговуватись виключно тим єдиним джерелом, – сумною там є доля 

історії»671. Мінливість пам’яті, яку зауважив історизм, стала тим аргументом на 

користь історії, який остаточно відокремив антропологію в окрему науку і 

дозволив відмовитись від низки ідеї, представлених в «Історії Цивілізації в 

Англії» Генрі Томаса Бокля. 

Підхід Смольки до класифікації джерел кардинально відрізняється від 

Валеріана Калінки; важко навіть уявити, що ці два тексти написані одночасно, а 

об’єднати їх на цій підставі до однієї «школи» й поготів. Смолька поділяє 

історичні джерела на дві категорії: прямі та непрямі. Прямі джерела він 

характеризує так: «Безпосередні свідчення черпаємо з таких джерел, які є – в 

прямому значенні цього слова – згадками або пам’ятками минулого»672. Ця 

категорія містить автентичні матеріальні пам’ятки, архітектуру, антикваріат, 

знаряддя праці, твори мистецтва, монети, – «словом, усі предмети, що належать 

до сфер досліджень археології в найширшому розумінні цього слова»673. Також 

до цієї категорії Смолька зараховує писемні пам’ятки, оригінали документів чи 

листів, рукописи кодексів. Він вважає їх археологічними предметами, на 

противагу писемним джерелам: «Інакше буде з тим письмом, в чий зміст ми 

вдивляємося»674. Для історичного дослідження найкраще залучати обидва типи 

джерел, а точніше – співставляти інформацію, узяту з писемного джерела із 

прямим свідченнями, якщо є така можливість: «Кожне оповідання, яке ставить 

собі за мету переказати нащадкам і сучасникам обізнаність про відповідні події, 

є виключно непрямим свідченням і зараховується до джерел, які, за 

посередництвом чиєїсь оповіді, передають нам повідомлення про певні факти»675.  
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671 Там само. 
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Смолька також виділяє, по суті, третю категорію джерел, де питання їхньої 

безпосередності стосується предмету дослідження історика, який до них 

звертається. Під цю категорію підпадає художня література, судові рішення, 

закони і стенографічні записи засідань, а також кореспонденція: «Кожна оповідь, 

наведена в листі, хоч написана і під безпосереднім враженням від подій, є 

джерелом непрямим, але все, що в цьому ж листі можна вважати рішенням 

автора або виразом його переконань, суджень, почуттів чи намірів має 

незаперечну цінність прямого джерела»676.  

Станіслав Смолька виражає своє захоплення лінгвістикою, як наукою, що 

дає історикам інформацію з безпосереднього джерела, яким є мова. Він свідчить, 

що багато істориків використовують знахідки лінгвістики (ймовірно, Смольці 

йшлося про питання домодерної, середньовічної історії, якою він сам займався), 

а мові віддає першість серед безпосередніх джерел677. В категорії непрямих 

джерел Смолька висуває на чільне місце традицію, адже «історичне 

дослідження, зрештою, займається зазвичай тільки традицією, яка 

викристалізувалася в літературних пам’ятках, завданням яких було переказати її 

пам’ять нащадкам»678.  

Свою класифікацію джерел Станіслав Смолька завершує історіографією. Це 

також показова репліка, яка віддзеркалює приклад історичного мислення 

описуваної доби. По-перше, помічаємо саму потребу класифікації, яка 

репрезентує позитивістську науку, і, зрештою, вдале її втілення Смолькою. По-

друге, завершує свою класифікацію (і першу частину рецензії, надруковану в 

цьому номері журналу) Смолька саме історіографією і таким чином акцентує 

увагу читача, підсилює цінність результатів історичної науки. Такою 

композицією тексту автор прагне унаочнити помилковість погляду на історію як 

на допоміжну, другорядну навичку, покликану лише допомагати суспільно-

політичним наукам. Якщо ж колись дійсно постане наука, здатна напрацювати 
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закони розвитку людського суспільства, то саме історіографія дасть їй джерело 

знання про цивілізацію минулого, адже «[...] історіографічні пам’ятки є однією з 

найважливіших галузей цілого розлогого ресурсу джерел, бо ж багато існує 

проявів історичного життя людства, розуміння яких можна переказати нащадкам 

лише у формі оповідання, бо вони не здатні зберегтися в жодній безпосередній 

пам’ятці»679. 

Шостий розділ рецензії – про критику джерел, основну методологію 

позитивізму – починається вже в новому, дев’ятому, номері журналу. Станіслав 

Смолька продовжує ретельну класифікацію, яка могла б лягти в основу 

хорошого підручника з методології історії, а не тільки лишитися в журнальній 

рецензії680. Одним із важливих результатів цієї дисертації є перше наукове 

представлення обраного тексту як джерела для історії ідей в межах історії 

польської історіографії та історії науки країн Центрально-Східної Європи.  

Отже, пам’ятаємо, що Станіслав Смолька поділив процес написання історії 

на два періоди – дослідження джерел і конструкції оповіді. Період дослідження, 

своєю чергою, він поділив на етапи, серед яких першим є «критика джерела»681. 

На цьому етапі дослідник повинен перевірити автентичність джерела і визначити 

епоху, про яку він свідчить. По суті, Смолька описував джерелознавство, 

щоправда не вживав ще цього терміну, окресленого пізніше682. Смолька зауважує 

проблему фальсифікатів для роботи історика, і саме історіографія допомагає 

виявити неавтентичні документи. Щоправда, іноді автори вдаються до 

                                                 
679 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 231. 
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Польщі в Яґеллонському університеті. Daszyk, Krzysztof Karol, and Tomasz Kargol. 

2019. Katedra Historii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim: odniesienia, interpretacje, pamięć. 
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681 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 492. 
682 Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii (Warszawa: PWN, 2004), 14. 
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«гіперкритицизму», який несправедливо таврує оригінальні джерела, але й в 

цьому випадку відновити правду допомагає спеціальна історична дисципліна – 

дипломатика683. Ерудиція та дослідницький досвід Станіслава Смольки дозволяє 

йому стверджувати, що «[...] фальсифікат також може бути історичним 

джерелом, тільки не тим, за який він себе видає. Саме фальшування є фактом, 

який можемо стверджувати, і такий факт часом буває річчю немалої ваги»684. 

Смолька також детально описує процес реконструкції писемного джерела та 

підготовки його до друку685.  

Другий етап історичного дослідження полягає у безпосередньому 

ознайомлені зі змістом документа. Тут історику на поміч приходить 

історіографія, яку теж варто попередньо критично опрацювати на предмет 

вірогідності і відповідності загальноісторичному знанню. Для перевірки 

історіографії Смолька радить, перш за все, «підтвердити, чи міг і чи хотів автор 

написати правду»686. Смолька не дає визначення поняттю «історична правда», що 

слугує підтвердженням зрозумілості і загальновживаності цього терміну в колі 

краківських істориків наприкінці 1870–х рр. Натомість бачимо високий рівень 

свідомості в оцінці джерела, адже історик підозрює, що автором могли керувати 

умисні чи неумисні інтенції, і послуговується терміном «герменевтика» для 

розуміння змісту джерела687.  

Вірогідність джерела можна верифікувати шляхом дослідження особистості 

автора у контексті епохи, в якій він жив. Перевірити можна також окремі факти, 

щоб підтвердити чи спростувати цінність джерела688. Якщо ж єдиним джерелом є 

історіографія, яка описує не свою епоху, то варто перевірити джерела, на які 

вона спирається689. Застосування методу оцінки змісту джерела, на думку 

Смольки, є ознакою «істориків нової доби»: «Цей метод, однак, як і загалом уся 
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методологія критичної оцінки джерел, є зрештою справою цього наукового 

напряму історичної праці, який в нашому столітті прокинувся і на який 

спирається теперішнє становище історії [курсив Смольки. – Л.К.]»690. Історики 

попередньої доби, пише Смолька, користувалися першим-ліпшим джерелом, не 

перевіряли його вірогідність та не вивчали основ, які використовувала цитована 

ними історіографія. І саме набуття цього методу зробило з історії справжню 

науку: «З тих пір, як історія в майстерній методології критичної оцінки джерел 

здобула собі наукову основу, з тих пір вона має право нести титул науки і ніхто 

не повинен відмовляти їй в цьому титулі»691. 

Станіслав Смолька – так само як і Валеріан Калінка – має позитивістське 

розуміння можливостей людського пізнання. Валеріан Калінка був впевнений у 

тому, що можна зібрати усі факти і синтезувати з них загальне знання. Смолька 

ж вважає, що збір джерел («якнайоб’ємнішого ресурсу доступного матеріалу»692) 

є запорукою успіху історичної праці. Говорячи про оцінку змісту джерела, 

Смолька вживає поняття «інтерпретація джерела» та «герменевтика»693 і 

свідчить, що не існує способу виробити шаблон для змістової оцінки тексту (у 

цьому прагненні на початку рецензії він підозрював Бобжинського), бо 

дослідник повинен спиратися на «власний критичний ґлузд» та досліджену ним 

попередньо «внутрішню цінність свідчень джерела»694. Таким чином, Смолька 

підтверджує визначальну роль факту як останньої інстанції в історичному 

дослідженні. Факти пов’язані між собою, і встановити ці зв’язки є прямим 

обов’язком історика, але – що важливо – не цілковитою його творчістю. 

Змістовне об’єднання фактів Станіслав Смолька вважає окремим, 

перехідним етапом між дослідженням і конструкцією, бо перед тим, як 

розпочати конструкцію історичного тексту навколо обраного предмета, 
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необхідно вивчити контекст епохи, на тлі якого відбувається історична подія695. 

Цю інформацію історик отримує з освіти і спеціалізованих курсів, і яким би не 

був предмет його дослідження, він потребує великої ерудиції. Знання суспільно-

політичних зв’язків дослідник може запозичити з відповідних наук, однак не 

варто гіперболізувати їхні пізнавальні можливості. Смолька наполягав, що 

жодна з них не є «біологією людства», яка нібито здатна сформулювати 

узагальнюючі закони696. Станіслав Смолька кмітливо спростовує ідею Міхала 

Бобжинського щодо використання історії для підтвердження висновків 

суспільно-політичних наук, зауваживши проблему невідповідності понять:  

«Якщо хтось, враховуючи становище політичних і суспільних наук, захоче їхні 

висновки підтвердити [курсив Смольки. – Л.К.] в історії, і не вбережеться від 

випадкового, але такого шкідливого для історичної правди, пристосування 

відносин минулого до сучасних понять, до формул, які є занадто тісними і 

нееластичними задля того, щоб в них помістилися усі прояви суспільного і 

політичного життя, цілковито відмінних від нашого»697.  

Смолька також зауважує початковий, неналежний стан суспільних наук, аби 

їхні висновки можна було вважати показовими для історії. До того ж, і 

представники цих наук не використовують історичні дані так, як цього прагнув 

Бобжинський. Смолька запитує, чи скористалися вони бодай трохи з праць 

Ґеорґа Вайтца, Пауля Рота, Рудольфа Зома, Юліуса фон Фікера (1826–1902), 

Карла фон Гегеля (1813–1901), Леопольда Варнкьоніґа (1794–1866), Беньяміна 

Жерара (1797–1854), Паулін Лєзар (1754–1835), Джона Кембла (1821–1885), 

Едварда Фрімана (1823–1892) та Вільяма Стаббса (1825–1901), чим вкотре 

підтверджує власну ерудицію та обізнаність тогочасного краківського історика з 

західноєвропейською наукою698. 

Після набуття фахових знань, історик переходить до етапу конструкції, під 

час якого обгрунтовує власне історичне переконання699. Станіслав Смолька не 

                                                 
695 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 502–3. 
696 Там само, 505. 
697 Там само. 
698 Там само, 506. 
699 Там само, 508. 
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відмовляється від поняття «історичного переконання», але заперечує ідею 

Бобжинського, що воно базується на результатах суспільно-політичних наук. Він 

вважає його проявом індивідуальності автора, який формується завдяки 

загальній обізнаності в науках, мистецтві та політиці: «[...] історичне 

переконання виникає з індивідуального погляду на світ і життя, який, як прояв 

цілої загальної освіти, як індивідуальна філософія становить зміст й духовну 

сутність кожної мислячої людини»700. В приточеній вище цитаті виявляється 

захоплення Смольки індивідуальним історизмом Дройзена, який наполягав на 

важливості персонального погляду історика для розуміння минулого701. 

Головним завданням історичних переконань є розпізнання «властивих кордонів 

між окремими фазами й епохами (історичного розвитку)»702. Ця репліка свідчить 

про віру в прогрес, який може продемонструвати історія, задокументувавши 

конкретні його періоди. В цих періодах історик, за допомогою власних 

переконань, виділяє головних персонажів – героїв, які власне й зумовлювали 

необхідний прогресивний рух703. 

Закриває рецензію розділ про фінальний етап створення історичного тексту 

– конструкцію. Станіслав Смолька наголошує на творчому характері цього етапу 

і тому відкидає можливість «втиснути його в лещата статичних правил»704, але 

вважає за необхідне зазначити кілька загальних порад. Яким би детальним та 

ретельним не був попередній етап вивчення джерела, які б факти не зауважив у 

ньому автор, майстерність його праці виявиться у вмілому представленні, описі 

та тлумаченні досліджених зв’язків. Смолька пише, що «найважчим і водночас 

найвищим завданням конструкції є розгадка природи і сили тих взаємних 

впливів»705, тобто чи вдасться історику вплести своє дослідження в загальну 

історію людства, повертаючись до попередньо означених ним цілей історії. 

Необхідним є вміле поєднання методу критичного дослідження із творчою 

                                                 
700 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 508. 
701 Johann Gustav Droysen, Grundriss der Historik (Leipzig: Verlag von Veit und Comp., 1868), 49. 
702 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 511. 
703 Там само, 512. 
704 Там само, 509. 
705 Там само. 



203 

 

уявою; цей симбіоз повинен бути гармонійним, бо, як і суха демонстрація 

фактів, так і надмірна уява, можуть повністю знівелювати усі докладені 

зусилля706. 

Насамкінець, Станіслав Смолька озвучує контраверсійне питання 

неупередженості історика. Так само, як Юзеф Шуйський та Міхал Бобжинський, 

він вважає, що повністю уникнути власних політично-соціальних поглядів в 

написанні історії неможливо, проте «мусимо вимагати безумовної 

неупередженості в конструкції, а передовсім – в дослідженні»707. Станіслав 

Смолька наводить цитату з власного тексту «Про упередженість в історії»708, 

якою підтверджує позиції своїх колег із краківського історичного кола:  

«Історик, переконаний в святості своїх обов’язків, покладе усі сили своїх 

здібностей, щоб в правдивих, хоч і чорних, фарбах представити факти, що 

містять звинувачення напрямку чи групи, до якої він особисто повний 

найвищої прихильності; це болить йому і засмучує його, але любов до правди 

наказує йому так чинити»709.  

На противагу Калінці Смолька стверджує, що жодні помилки окремого 

історика не можуть завдати істотної шкоди історичній правді, а підтримкою 

цього служить новий науковий метод і критичне історичне судження, на яких 

тримається позиція сучасної історичної науки710. 

Станіслав Смолька зміг у рецензії повністю уникнути політичного 

дискурсу, натомість сфокусувався виключно на науковій дискусії. На нашу 

думку, це і стало причиною непопулярності його рецензії в історіографії, 

оскільки позбавляло дослідників політичної історії важливого предмету аналізу 

– політичних поглядів. Аполітичність Смольки змусила деяких істориків 

відмовити йому в статусі представника краківської історичної школи. Оцінка 

наукового дискурсу показала, що Станіслав Смолька не тільки добре знався на 

                                                 
706 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 510. 
707 Там само, 513. 
708 Stanisław Smolka, «O stronniczości w historyi», Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i 

artystyczny 3 (6), вип. 1, 2 (1874): 4–23, 61–68. 
709 Smolka, «O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi», 514. 
710 Там само. 
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теорії та методології історії, а також виражав найсучаснішу в тогочасному колі 

істориків позицію індивідуального історизму Ґустава Дройзена. Вона не була 

однозначно ідентичною, адже Смолька підлаштовував теорію під висновки 

власної практичної праці у площині історії Середньовіччя. Однак їх поєднувала 

принципова позиція про унікальність історії серед інших наук та важливість 

різноманіття поглядів у середині історичної спільноти. В цьому помічаємо 

перегуки із позиціями Шуйського, який був авторитетом для Смольки і 

прикладом ерудита, що застосовує західноєвропейську теорію на практиці 

польської історії. У науковому дискурсі Станіслав Смолька і Юзеф Шуйський 

виступили антагоністами Міхала Бобжинського та його позитивістській ідеї 

«соціологізації» історії. Цей погляд не знайшов прихильності ані у Валеріана 

Калінки, ані у Ксаверія Ліске, та перевага політичного дискурсу їхніх рецензій 

не дозволила польській історіографічній традиції повною мірою розгледіти це 

суто наукове протиріччя. 

Висновки. Аналіз історіографічної дискусії навколо праць Бобжинського 

продемонстрував неоднорідність поглядів рецензентів, а відокремлення 

концепцій дозволило побачити основні акценти кожного з істориків. Так, 

Валеріан Калінка першим означив твір Бобжинського як історію державного 

устрою та адміністрації, і своєю полемікою заохотив цікавість історіографії до 

«сильного врядування» чи-то пак «сильної влади» в текстах краківського 

історика. Структура рецензії Ксаверія Ліске засвідчила сумлінний німецький 

історизм, виявлений в ерудиції, точному цитуванні авторів із посторінковими 

посиланнями та повазі до надбань історіографії, в т.ч. до Валеріана Калінки, що 

свідчить про зв’язки між істориками, незважаючи на «шкільний» поділ. 

Політичний дискурс рецензії Ліске виявився у звинуваченні Бобжинського в 

«песимізмі», лояльності до імперій та політичному прагматизмі, підсилений 

емоційною лексикою автора. Оцінка рецензії Юзефа Шуйського дозволила 

зауважити як суттєву наукову, так і політичну складові. Політичний дискурс 

Шуйського не конфліктний, адже зосереджений довкола спільної для обох 

істориків ідеї «органічної праці» на противагу збройним повстанням, а ось 
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наукові принципи значно відрізняються. По-перше, Шуйський критикує ідею 

другорядності історії перед соціологією, а, по-друге, представляє інше розуміння 

цивілізаційної проблематики та її цінності як історії культури для 

результативного історіописання в умовах політичної залежності народу. 

Станіслав Смолька єдиний рецензент, хто сфокусував свою критику виключно 

на методологічній брошурі Бобжинського, тож він залишився поза політичним 

дискурсом, але в науковій оцінці зайняв цілковито протилежну позицію до 

колеги – Смолька обґрунтував та переніс на ґрунт польського історіописання 

концепцію індивідуального історизму Дройзена, яка не тільки була проявом 

«антипозитивістичного бунту», а й проголошувала цінність та унікальність 

історії серед інших наук про людину. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дискусії навколо праць Міхала Бобжинського 1879 

р. у колі професійних істориків дозволило зробити висновки, зміст яких 

виноситься на захист: 

1. Аналіз наявної історіографії, що розкриває тему польського 

історіописання ІІ пол. ХІХ ст., засвідчив необхідність актуалізації підходів у 

дослідженні краківської історичної школи. Основною виявленою проблемою 

була незмінність парадигми історії як науки та дослідження історіографії ХІХ ст. 

з використанням її ж методології та словника. Так історіографи самі ставали 

«учасниками» дискусії краківської історичної школи і займали прихильні чи 

опозиційні позиції стосовно неї, окремих її представників або виголошених ними 

ідей. Ця тенденція пішла на спад лише на поч. 2000-х рр. разом зі зростом 

популярності інтелектуальної історії та історії науки, в контексті яких 

першочергове використання історико-критичного методу доволі швидко 

вичерпало себе. Представлена робота є прикладом застосування принципів 

постструктуралізму в організації дослідження. Це відкрило методологічну 

варіативність, яка дозволила не тільки органічно інкорпорувати елементи 

попередніх підходів, а й провести структурний, семантичний та контекстуальний 

аналіз історіографічних джерел роботи, суголосний методам інтелектуальної 

історії, історії історіографії та історії ідей. 

2. Застосування перелічених методів дозволило проаналізувати саму 

польську та українську історіографію на предмет образу краківської історичної 

школи, який створювали й транслювали її автори. Аналіз показав, що 

дослідники, описуючи погляди Валеріана Калінки, Юзефа Шуйського, Міхала 

Бобжинського та Станіслава Смольки, керувалися тенденціями або наукового, 

або політичного дискурсів. Це виявилося у сфокусуванні на одній рисі, яку 

історіографи вважали принциповим визначником подібності між чотирма 

згаданими істориками. Змістове наповнення цих рис ми конкретизували в 
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концепціях «песимізму», «сильної влади», «органічної праці», «цивілізації», що 

відображають політичний дискурс, та «позитивізму», який відображає науковий.  

3. Праці Міхала Бобжинського є наріжним каменем у розумінні поглядів 

краківської історичної школи та процесу формування польської історичної науки 

під час її активної професіоналізації. Аналіз текстів Бобжинського на предмет 

концепцій двох різних дискурсів дозволив поставити під сумнів спрощені та 

одномірні оцінки праці, якій насправді притаманний методологічний та 

ідеологічний еклектизм. Позитивістська налаштованість Бобжинського проявила 

себе у двох текстах – теоретичному («В ім’я історичної правди») та 

синтетичному («Історія Польщі в нарисі») – по-різному. В теорії Бобжинський 

був прихильником ідеї «соціологізації» історії з наголошенням її другорядності 

як науки стосовно соціології, яка повинна була виробити загальні закони 

розвитку людства. Бобжинський декларував необхідність використання чіткого 

методу, запозиченого з природничих наук, і відмову історика від суб’єктивних 

оцінок минулого. Для означення теоретичних поглядів Бобжинського в 

дослідженні запропоновано термін «соціологічно-орієнтований позитивізм».  

На практиці в книзі «Історія Польщі в нарисі» позитивізм Бобжинського 

виявив свою декларативність, адже Бобжинському не вдалося ані напрацювати 

загальних правил розвитку людства, ані написати «об’єктивну» історію, бо текст 

наповнено не тільки оціночними акцентами, а ще й репліками романтичної візії 

минулого. Таким чином, методологічний нарис «В ім’я історичної правди» 

Міхала Бобжинського є єдиним прикладом застосування позитивістської теорії 

відмови від індивідуалізованого гуманітарного знання на користь 

узагальнюючих суспільних наук в історії польської історичної науки ХІХ ст. 

Подібні теорії представляли в європейській науці піонер соціології Герберт 

Спенсер та історик Генрі Томас Бокль. Зацікавлення соціологічною теорією в 

історичному дослідженні також виказували Микола Карєєв та Іван Франко, а на 

поч. ХХ ст. – Михайло Грушевський, який називав себе «істориком-соціологом». 

4. Аналіз політичного дискурсу, оприявленого в концепціях «песимізму», 

«сильної влади», «органічної праці» та «цивілізації», засвідчив високу 
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політизованість історичної праці Бобжинського «Історія Польщі в нарисі». 

Автор нарису бачив у минулому передусім взірці на потребу сучасності: його 

наратив конструює «програму» історії, корисну для громадянської організації в 

умовах політичної залежності. Усі чотири концепції пов’язані між собою 

фокусом Бобжинського на історії адміністрації та управління Польської 

держави, яку Ян Адамус перебільшено назвав «монархізмом». Подібний фокус 

набуде популярності у регіоні Центрально-Східної Європи дещо пізніше, 

зокрема прочитується паралель із державницькою моделлю історіописання 

В’ячеслава Липинського та історією права й адміністрації Владислава 

Конопчинського.  

Метою нарису Бобжинського був пошук причин польського політичного 

занепаду та поділу Речі Посполитої. Головними причинами він визначив 

відсутність «сильної влади» (у розумінні «сильного врядування») та належної 

адміністративної організації, а також небажання польського громадянського 

суспільства «органічно працювати», тобто розвиватися. Натомість, 

«цивілізаційний» вибір Польщі на користь розширення на Схід і загарбницьку 

політику сусідніх імперій Бобжинський вважав другорядними факторами, які 

набули своєї трагічної ваги завдяки внутрішній дезорганізації Польщі, а не 

навпаки. Таке пояснення справило негативне враження на співвітчизників, що й 

дістало характеристику «песимістичної» візії польської історії, яка закріпилася в 

історіографічній традиції регіону.  

5. Поштовхом для формування історіографічних традицій стали перші 

критичні репліки, виголошені під час дискусії між Бобжинським та іншими 

професійними істориками навколо його праць. Ми побачили, що автор кожної з 

рецензій зосереджував увагу на окремих ідеях Бобжинського, які змістовно 

суголосні концепціям, визначених предметом цього дослідження. Валеріан 

Калінка, історик старшого покоління Готелю Ламбер та активний релігійний 

діяч, вважав історичний текст відповідним форматом для представлення 

політичних поглядів. Калінка не сприймав декларованої об’єктивності історико-

критичної методології, і вважав, що національна чи політична належність 
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джерел може диктувати історику настрій його синтезу. На нашу думку, він 

гостро опонував ідеї сильного державного врядування Бобжинського, бо вважав 

її проявом німецької секуляризаційної політики Kulturkampf Отто фон Бісмарка. 

В історіографії цей конфлікт не знайшов детального відображення, натомість 

акцент Калінки на «сильній владі» Бобжинського став традиційною 

характеристикою для багатьох історіографів проблеми, зокрема Владислава 

Смоленського, Яна Адамуса та політологічної школи Марціна Круля. 

Іншу традиційну характеристику – «песимізм» – нав’язала критика Ксаверія 

Ліске, очільника львівського історичного осередку. Розгляд його рецензії в 

дослідженні був зумовлений потребою порівняння львівського та краківського 

історичних середовищ, для розуміння ідейної монолітності останнього. 

Натомість репліка Ліске в дискусії про книги Бобжинського підтвердила тісний 

науковий та світоглядний зв’язок львівського історика із Валеріаном Калінкою, і 

ця тема заслуговує на розвиток у окремому досліженні. Однак сам Ліске 

акцентував подібність поглядів і прямі запозичення Бобжинського з Шуйського, 

чим засвідчив їхню належність до єдиного політичного угрупування краківських 

консерваторів, які пропагують песимістичний погляд на історію задля 

применшення оптимістичного панегіризму львівських демократів. «Песимізм», 

краківської історичної школи та Міхала Бобжинського зокрема був наслідком 

емоційного першого враження Ксаверія Ліске, але став предметом численних 

історіографічних дебатів. Він знайшов відображення у працях Вацлава 

Собеського та Стефана Кеневича, а Войцех Кауте сконструював довкола цієї 

проблеми окреме філософське дослідження.   

Юзеф Шуйський мав великий вплив на політичний настрій нарису 

Бобжинського, але наукові погляди двох істориків значно різнилися. Це 

вилилося у низку дослідницьких спроб порівняти істориків та остаточно 

підтвердити, все ж таки, їхню подібність або відмінність. Часто саме подібність 

їхніх поглядів була визначальною для обґрунтування об’єднання «краківської 

історичної школи». Розбивши аналіз наративу рецензії на два різних дискурси, 

нам вдалося проаналізувати дихотомію «політичного/наукового», не 
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перебільшуючи її вплив на цілісність структури «краківська історична школа». 

Політичний дискурс, виявлений у Шуйського в критиці liberum conspiro, уповні 

відповідав популяризації Бобжинським ідеї праці замість повстань. Обидві ці 

репліки, на нашу думку, можна об’єднати до концепції «органічної праці», хоча 

традиційно в польській історіографії ні Шуйського, ні Бобжинського не 

розглядали як теоретиків цього напряму. Єдиним винятком в Польщі була стаття 

Станіслава Естрайхера 1936 р., яка засвідчила вплив «органічної праці» на 

лексику та конструкцію праць Міхала Бобжинського. В сучасній українській 

історіографії ідею Естрайхера підтримали Олена Аркуша та Мар’ян Мудрий. 

Натомість «органічність» політичної діяльності Бобжинського була підкреслена 

ним самим, а також  біографом Вальдемаром Лазуґою. 

Проблема «цивілізації» у Шуйського мала науковий, а не політичний 

характер, бо він, на відміну від Бобжинського, розглядав її не як окремий аспект 

геополітики, а як культуру в широкому сенсі цього слова. Прагнення Юзефа 

Шуйського написати «історію цивілізації» має схожу рису із пошуком загальних 

прав в історії людства, які прагнув встановити Міхал Бобжинський, – це пошук 

мета-знання, яке б стало ключем до розуміння сучасності. Таке прагнення вписує 

обох істориків у настрій епохи наукового прогресу, де історія була незамінним 

елементом у знанні про людство, однак Шуйському вистачало для своїх пошуків 

самої лише історії, а Бобжинському необхідно було поєднати її з іншими 

науками про людину. Аналіз рецензії підтверджує гіпотезу Генрика 

Слочинського про те, що саме Юзеф Шуйський дав початок напряму історії 

культури в польській науці, а його дослідницька ерудиція та обширні знання 

історії сусідніх країн стали першою спробою написання історії регіону 

Центрально-Східної Європи. Висновки цієї дисертації свідчать про необхідність 

подальшого дослідження впливу ідей Шуйського на становлення поглядів 

пізніших історіографів напряму, зокрема Оскара Галецького, Юно Щюца, 

Дмитра Похилевича, Пйотра Вандича та ін. Концепція «цивілізації» була 

акцентована у працях Єжи Матерницького, які дали поштовх для формування 

окремо дослідницького напрямку, популярного в ост. чверті ХХ  – поч. ХХІ ст. 
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як в польській, так і в українській історіографії. В центрі досліджень опинилися 

питання національної ідентичності, кордонів ментальної географії та 

ідентифікація «іншого» в ній, які представили Анджей Вежбицький, Катажина 

Блаховська, Анджей Стемпник, Оксана Руда та Леонід Зашкільняк. 

Найбільш послідовну критику наукових поглядів Бобжинського представив 

Станіслав Смолька. Його рецензія була присвячена методологічній брошурі «В 

ім’я історичної правди», а не нарису, тож політичний дискурс у цьому тексті 

відсутній. Рецензія Смольки є недооціненим джерелом з історії польської науки, 

оскільки автор представив в ній добре сконструйовану і послідовну методологію 

історичного дослідження та теорію історії, характерну для німецького 

індивідуального історизму 1870-х рр. Ґустава Дройзена. На нашу думку, 

аполітичність цієї рецензії була причиною її непомітності для польської та 

вітчизняної історіографії, і в цьому дослідженні ми прагнули обґрунтувати її 

цінність як джерела з історії історичної науки. Проаналізувавши дискусію 

навколо праць Міхала Бобжинського у колі краківської історичної школи, ми 

побачили переваги формулювання саме такого об’єкту дослідження. Дискусія 

відкриває нові виміри в розумінні історіографічної проблеми та фокусує увагу 

дослідника на неоднорідності та потребі уважної оцінки кожної з реплік у 

контексті інтелектуальної історії та історії ідей. 

6. Уявлення про історичну науку як конструкцію, яку можна завершити, 

якщо скласти усі її складові, впевненість у тому, що історична наука може мати 

свій результат, віра в мету і скінченність науки – є свідченням того захоплення 

від прогресу, в якому жили і творили усі описані нами історики. Ця віра в 

прогрес і результат, до якого тягнеться історія, об’єднувала Бобжинського, 

Калінку, Шуйського, Смольку і Ліске, і була підставою творення не просто 

історичної школи, окресленої певним географічним простором, а уявної 

спільноти людей науки711. Але спільність не означає однаковість; часто в 

                                                 
711 Термін «уявлена спільнота», вочевидь, є запозиченим з роботи Бенедикта Андерсона про 

початки європейського націотворення в домодерну епоху, а отже, першопочатково він 

описував інший предмет, але компонент його неофіційності, умовності й значущості лише для 
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історіографічному аналізі дослідник вважає, що доведення подібності поглядів 

істориків повинно йти шляхом стирання відмінностей між ними. В цій роботі ми 

прагнули застосувати інший підхід: акцентування глибшого зв’язку серед різних 

персонажів, і наголосу, що багатство їхніх індивідуальностей, відмінність між 

ними працювали на користь формування та усталення спільноти. Наша 

дисертація, звісно, є лише першим кроком у дослідженні особливостей 

краківської історичної школи у контексті європейських наукових змін на схилку 

ХІХ ст. та її сприйняття в історіографії ХХ–ХХІ ст., але вона може стати 

зачином до подальшого аналізу – з перспективою вийти на новий щабель 

розуміння процесу становлення польської історичної науки з увагою і повагою 

до кожного з її творців. 

Представлене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми. В контексті 

історії історіографії глибшого вивчення потребує питання функціонування 

поняття «краківська історична школа» в історіографії Центрально-Східної 

Європи, що дасть можливість реконструкції ідейних спільнот шляхом побудови 

мереж цитування методами digital history. Наша робота може бути описовим 

зачином для подібної візуалізації зв’язків між істориками, які працювали чи 

працюють зі схожою проблематикою. В царині інтелектуальної історії, тема 

формування польської історичної науки в ІІ пол. ХІХ ст. є відкритою для 

досліджень. Майбутніми темами може бути глибше вивчення причин постання 

різних методологічних позицій краківських істориків та окремого впливу 

кожного з них на розвиток історичної науки на поч. ХХ ст., коли професійна 

наука перейшла до учнів Смольки та Бобжинського, а «цивілізаційна історія» 

Шуйського надихнула Оскара Галецького на виокремлення регіону Центрально-

Східної Європи як окремого культурного простору.  

                                                                                                                                                                    

тих, хто до цієї спільноти належить, робить цей термін зручним і для використання в контексті 

нашого дослідження. Пор.: Бенедикт Андерсон, Уявлені спільноти. Міркування щодо 

походження і поширення націоналізму, перекл. Віктор Морозов (Київ: Критика, 2001). 
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