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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дисертації пов’язана зі збільшенням інтересу 

дослідників до 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 М. 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. Дослідження наукової дискусії дозволяє зрозуміти позиції сторін, 

реконструювати етику ведення полеміки та побачити позитивний вплив 

світоглядного протистояння на загальний процес розвитку науки та 

демократичного громадянського суспільства. 

Представлена робота не є прикладом «нового історизму» з його фокусом 

на походженні певних ідей, навпаки, проблемою цього дослідження є 

сприйняття виголошених автором ідей у колі професійних читачів та роль 

останніх у встановленні історіографічних традицій. Враховуючи велику 

кількість написаних наукових праць про М. Бобжинського (1849–1935) та про 

краківську історичну школув польській та українській історіографії, можна з 

певністю твердити, що дана історіографічна традиція існує, але до цього часу 

вона не була предметом спеціального дослідження. 

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

Дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» «Україна в процесах 

соціокультурних трансформацій: історична спадщина та новітні прояви» 

(державний реєстраційний номер 0117U004140). 

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; 
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2) охарактеризувати наукові погляди М. Бобжинського щодо методології та 

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

монографії «Історія Польщі в нарисі» (1879); 

3) ороаналізувати текст М. 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 В. Калінки, Ю. Шуйського та 

С. Смольки на окреслені вище праці М. Бобжинського; 

5) порівняти погляди очільника львівської історичної школи К. Ліске із 

науковими та політичними позиціями істориків краківського середовища; 

6) оцінити вплив поглядів істориків краківської історичної школи на 

становлення польської історичної науки в ІІ пол. ХІХ ст.; 

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 

М. Бобжинського 1879 р. у колі професійних істориків, зокрема представників 

краківської історичної школи. 

Предметом дослідження є науковий та політичний дискурси, якими 

послуговувались М. Бобжинський, В. Калінка, Ю. Шуйський, С. Смолька та 

К. Ліске, оприявлені у концепціях «позитивізму», «песимізму», «органічної 

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

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з березня по 

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

М. Бобжинського та його розповсюдження у Кракові і Варшаві. Верхня 

хронологічна межа – публікація рецензії С. 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. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим 

комплексним дослідженням впливу дискусії навколо праць М. 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 

аналізуісторіографічних джерел роботи, а саме – книги «Історія Польщі в 
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нарисі» та методологічної брошури «В ім’я історичної правди» 

М. 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» С. 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 Й. Ґ. Дройзена в 
рецензії С. 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 М. Бобжинського «В ім’я історичної 

правди» (1879) на формування польської історичної науки; 

– термін «соціологічно-орієнтованого позитивізму» для окреслення 

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

– відмінності у поглядах на теорію історії між М. Бобжинським, 

Ю. Шуйським, В. Калінкою, С. Смолькою та К. 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 y 

політичних питаннях. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

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. 

Н. Яковенко на кафедрі історії Національного Університету «Києво-
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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 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 виступі на Докторському семінарі проф. К. 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. 2 статті – у 

виданнях, внесених до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus» та 

1 стаття – у науковому періодичному виданні держави Європейського Союзу, а 

також 2 статті, що додатково відображають результати дисертації.  

Структура та зміст дисертації. 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). Загальний обсяг дисертації – 231 

сторінка, з яких 212 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації. Пояснено зв’язок 

дослідження з науковими програмами і темами. Сформульовано мету, науково-

дослідницькі завдання, об’єкт та предмет дослідження, а також його 

хронологічні та територіальні межі. Визначено новизну праці і можливості 

практичного застосування роботи. 

Перший розділ, що має назву «Історіографія, джерельна база та 

методологія дослідження», складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія» було проаналізовано історіографію тем 

«краківська історична школа», «М. Бобжинський» та «польська історична наука 

ІІ пол. ХІХ ст.» за хронологічним приципом. Дослідницький фокус стосувався 

польської історіографії від кін. ХІХ ст. до сьогодні та вітчизняної історіографії 

часів незалежності України.  

У І пол. ХХ ст. в текстах історіографічних досліджень переважав 

політичний дискурс, змінювалися лише акцентовані концепції. У першій фазі 

дискусії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), водночас зі створенням самого поняття 

«краківська історична школа», В. Смоленський, В. Собеський, Т. Корзон і 

Л. Фінкель окреслили його монархічний та «песимістичний» характер.  

Негативні ознаки «песимізму» та монархічної «сильної слади» було 

заперечено в 1930-х рр. учнями та колегами М. Бобжинського, зокрема 

С. Закшевським, С. Естрайхером, Б. Дембінським, М. Гандельсманом і 

Я. Адамусом, які виокремили ідею «органічної праці» та наголосили на 
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позитивних рисах «сильної влади». Цю саму тезу повторила й історіографічна 

думка перехідного для польської інтелектуальної еліти періоду кін. 1940-х рр. у 

працях С. Кеневича, К. Тимянецького і С. Шреньовського.  

Десятиліттям пізніше, у роботах М. Серейського 1956 та 1963 рр. і статті 

Б. Кшеменської-Суровецької 1956 р., головний акцент перемістився на 

позитивістську методологію краківських істориків. Історіографічна думка 

відійшла від традиційного постулювання поділу на школи за більш-менш 

усталеними критеріями до перегляду цих уявлень та навіть ревізії самого 

поняття «школи».  

Потребу переосмислення понять засідчила дискусія 1969 р., в якій слово 

взяли С. Бобінська, Г. Верешицький, Я. Ґулевич, Г. Маркевич, Ф. Броньовський 

та А. Подраза. Після дискусії, вслід за авторитетною позицією М. Серейського, 

чільною характеристикою краківських істориків останньої чверті ХІХ ст. стає 

«позитивізм», що змінило дискурс досліджень з історії історіографії з 

політичного на науковий. 

У 1970–1980-х рр. для А. Ф. Ґрабського та Є. Матерницького 

визначальними стали питання схожості просторових орієнтацій та науковий 

дискурс у середині краківської історичної школи.Вчені відповіли на 

сформулюваний дискусією 1969 р. запит і не тільки опрацювали 

характеристики істориків краківської історичної школи, а й прослідкували 

історіографічну традицію їхнього формування. А. Ф. Ґрабський і 

Є. Матерницький сфокусувалися на методологічному аналізі текстів істориків 

краківської історичної школи, передовсім розкрили їхню наукову складову. 

Політичність текстів краків’ян не була проігнорована, але – відповідно до 

предмету історії історичної науки – нарешті відійшла на другий план. 

Основними концепціями періоду були «позитивізм», «песимізм», «органічна 

праця» і «цивілізація». 

У 1990-х – 2000-х рр. тривала активна фаза політичної та культурної 

ідентифікації, що відобразилось у зацікавленні польськими та українськими 

істориками темою виокремлення «іншого», а отже і фокусом на 

«цивілізаційних» питаннях у текстах краківських істориків. У цьому напрямі 

працювали А. Вежбицький, А. Стемпник, К. Блаховська та Є. Матерницький, 

якому вдалося сформувати історіографічний осередок у Жешувському 

університеті. Водночас з’являється політологічна школа М. Кроля та 

біографічні дослідження В. Лазуґи і Г. Міхалака.  

В історичній науці незалежної України тему польської історіографії 

ХІХ ст. відкрив Л. Зашкільняк, а його учениця О. Руда включила краківських 

істориків до власних компаративних студій. Детальні дослідження краківської 

історичної школи належать Є. Сінкевичу, в т.ч. монографія про школу в 

польській історіографії ХХ ст., яка логічно завершила період політичної 

самоідентифікації, розпочатий у 1980-х рр., та підвела підсумки періоду. 

Характеристиками краківської історичної школи залишилися: «песимізм», 

політичний прагматизм і «сильна влада», також була акцентована проблематика 

цивілізаційного місця Польщі на мапі Європи. 
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У 2010-х рр. акцент дослідників перемістився на інтелектуальну історію 

та історію науки, що відкрило потребу переосмислення спадщини краківських 

істориків у загальноєвропейському науковому контексті. Науковий дискурс 

переважає у працях Г. Слочинського, О. Аркуші, М. Мудрого, О. Богдашиної та 

ін. Чільною характеристикою краківських істориків є «позитивізм». 

Внаслідок проведеного аналізу історіографії було виділено основні 

концепції, які найчастіше виступали характеристиками поглядів 

М. Бобжинського та краківської історичної школи, або ж слугували предметами 

історіографічних досліджень. Це такі концепції як: «позитивізм», «песимізм», 

«сильна влада», «органічна праця» та «цивілізація». 

У пірозділі 1.2. «Джерельна база» визначено та проаналізовано джерела 

дослідження. Основними джерелами дисертації є опублікована історіографія та 

періодика, оскільки дослідження присвячено історії історіографії та розкриває 

проблему історіографічної дискусії. 

Джерела верифіковані у дослідженнях 1956 р. Б. Кшеменської-

Суровецької та 1972 р. А. Ф. Ґрабського, тому не потребували повторної 

оцінки. До опублікованих історіографічних джерел належать: перше 

однотомове видання 1879 р. «Історії Польщі в нарисі» (оригінальна назва: 

«Dzieje Polski w zarysie») М. 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  is oryi i dzisiejszem jej s anowis u.   

powodu   os w dzienni ars ic  o swojej  sia  ce: „Dzieje Polski w zarysie” s rześli  

Mic a  Bobrzyńs i»); рецензія В. Калінки «Про книгу проф. М. Бобжинського 

«Історія Польщі в нарисі» кілька слів написав Валеріан Калінка» (оригін. назва: 

«O  sią ce prof. M. Bobrzyńs ie o „Dzieje Pols i w zarysie” napisa  X. Waleryan 

Kalinka C.R.»); рецензія «Історію Польщі проф. Бобжинського оцінив Ксаверій 

Ліске» (оригін. назва: «Prof. Bobrzyńs ie o dzieje Polski oceni  Xawery Liske»); 

рецензія «Кілька уваг про «Історію Польщі в короткому нарисі» Міхала 

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

„Dziejac  Pols i w kr tkim zarysie” Mic a a Bobrzyńs ie o skreśli  J zef Szujski»).  

Рецензія С. Смольки «Про поняття, завдання і становище історії» 

(оригін. назва: «O pojęciu, zadaniu i s anowis u  is oryi» була розглянута у 

першодруку в періодиці, оскільки окремою брошурою вона не виходила.  

Всі використані джерела написано польською мовою; цитати в тексті 

дисертації подано у перекладі здобувача. Джерела знаходяться у вільному 

доступі в мережі Інтернет. 

У підрозділі 1.3. «Методологія та ключові терміни» розкрито основні 

принципи проведення та формування структури дослідження. Обґрунтовано 

потребу застосування засад постструктуралізму, який передбачає 

методологічну варіативність. У дисертації знайшли відображення історико-

критичний та порівняльний підходи, елементи компаративістики та історії ідей. 

Дослідження базується на структурному, семантичному та контекстуальному 
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аналізі історіографічних джерел роботи. Висновки відповідають принципам 

інтелектуальної історії та історії історіографії. 

Для уникнення можливих непорозумінь різночитання було також 

окреслено зміст термінів та понятть, використаних у роботі, зокрема: 

«синтетичне опрацювання або синтез історії», «історичний наратив», 

«дискурс», «концепція», «історіографічна традиція», «краківська історична 

школа», «позитивізм», «соціологічно-орієнтований позитивізм», «історизм», 

«песимізм», «сильна влада», «органічна праця», «цивілізація». 

Другий розділ «Модифікація історіографічного канону у працях 

М. Бобжинського 1879 р.» складається з двох підрозділів, в яких 

проаналізовано наукові та політичні погляди М. Бобжинського на 

інтелектуальному тлі Кракова в 1870-х рр. та в суспільно-політичному 

контексті Галичини ІІ пол. ХІХ ст. 

У підрозділі 2.1. «Методологічні погляди М. Бобжинського на 

інтелектуальному тлі тогочасного Кракова», складеному з двох пунктів, 

розкрито ідеї позитивізму та історизму, які вплинули на європейських істориків 

наприкінці 1870-х рр. Приписувана М. Бобжинському позитивістська 

налаштованість проявила себе у двох текстах – теоретичному «В ім’я 

історичної правди» та синтетичному «Історія Польщі в нарисі» – по-різному.  

Пункт 2.1.1. «Практика позитивізму в „Історії Польщі в нарисі”» 

коротко розкриває інтелектуальну біографію історика, передовсім його 

європейську правничу освіту, яка була причиною формування ідей 

соціологічно-орієнтованого позитивізму М. Бобжинського.  

На практиці, в книзі «Історія Польщі в нарисі», позитивізм 

М. Бобжинського виявив свою декларативність, адже історику 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. Єдине, в чому позитивістську філософію історії 

витримано незаперечно – це оцінка минулого в категоріях прогресу, який 

замінив у секуляризованому історіописанні М. Бобжинського концепцію 

Божого Провидіння, що нею послуговувались попередники. Прихильність до 

позитивізму автору вдалося засвідчити також завдяки використанню 

термінології природничих наук, зокрема таких понять як «факт», «розвиток», 

«організм» та «боротьба за існування».  

У пункті 2.1.2. «„В ім’я історичної правди” як декларація вибору 

М. Бобжинського у суперечці між історизмом та соціологічно-

орієнтованим позитивізмом» проаналізовано розуміння теорії історії 

М. Бобжинського, яке він представив у названій брошурі.  

Визначено, що М. Бобжинський був прихильником ідеї «соціологізації» 

історії з наголошенням другорядності її як науки стосовно соціології, яка 

повинна була виробити загальні закони розвитку людства. М. Бобжинський 

декларував допоміжну роль історії в збиранні фактів, а тому свідчив про 

потребу використання чіткого методу, запозиченого з природничих наук, 

замість суб’єктивних оцінок минулого. М. Бобжинський визнавав, що 
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неупереджена інтерпретація фактів є недосяжним ідеалом для історика, але не 

вважав це перешкодою для об’єктивного історичного дослідження. Його 

результати, засновані на «правильній» позитивістській теорії, будуть 

відповідати загальним законам людського прогресу, спільною для всіх 

соціально-політичних наук. Так М. Бобжинський запропонував досягти 

позитивістської мети віднайдення «історичної правди» засобами суспільних 

наук, таким чином поділивши й відповідальність за неї. 

Проведений у підрозділі аналіз дозволяє визначити методологічний нарис 

«В ім’я історичної правди» М. Бобжинського єдиною в історії польської 

історичної науки ХІХ ст. спробою розмістити історію в позитивістській 

концепції відмови від індивідуалізованого гуманітарного знання на користь 

узагальнюючих суспільних наук. До такого висновку привело застосування 

теорії дискурсивного аналізу, яка дозволила сфокусуватися на виключно 

науковому змісті творів М. Бобжинського. 

У підрозділі 2.2. «Суспільно-політичні погляди М. Бобжинського на 

сторінках „Історії Польщі в нарисі” в контексті галицької політики  

1870-х рр.», що складається з чотирьох пунктів, розглянуто політичні процеси, 

які вплинули на історичний прагматизм у нарисі М. Бобжинського. Зокрема, 

діяльність намісника Галичини А. Ґолуховського та Польського Кола, яка 

стабілізувала польську ситуацію в Австро-Угорській імперії та значно 

розширила громадянські права, в т.ч. освіти та науки. Паралельно розвивається 

інтелектуальний рух «органічної праці», який розпочинається у Варшаві 

завдяки діяльності А. Велопольського та А. Свентоховського. Схожі ідеї 

пропагують у Кракові Ю. Шуйський, С. Тарновський, Л. Водзицький та 

С. Козьмян у опублікованій 1869 р. сатирі «Тека Станьчика». 

У пункті 2.2.1. «Песимізм та визнання політичних помилок 

польського народу» простежується концепція «песимізму» та практики його 

появи у «Історії Польщі в нарисі». «Песимізм» М. Бобжинського виявився у 

його фокусі на державницькій історії Польщі, який, враховуючи політичний 

контекст залежності, справив негативне враження на співвітчизників. Також 

«песимістичним» є літературний прийом автора, який полягав у оприлюдненні 

короткого змісту історії від 1772 р. у Післямові в доволі контрастному світлі. 

Метою цього прийому була демонстрація різниці між інституційним та 

бездержавним періодами життя країни.  

Очевидною є дидактична функція «песимістичного підходу» у створенні 

сюжету польської історії – М. 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 власного бачення ролі історії як скарбниці прикладів, М. Бобжинський у 

такий спосіб пропонував співвітчизникам рішення актуальних проблем 

відсутності політичної незалежності.  

Застосовуючи означені «песимістичні» прийоми, М. Бобжинський 

прагнув умотивувати читачів на працю, але натомість зустрів серйозне 
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непорозуміння зі сторони рецензентів та історіографії. Це дозволяє сумніватися 

у доцільності вживання «песимізму» як об’єднуючої концепції для краківської 

історичної школи: В. Калінка і Ю. Шуйський теж протиставляли своє 

«песимістичне» бачення романтичній візії польського минулого, але в 

абсолютно інакший з методологічного погляду спосіб. 

У пункті 2.2.2. «Консерватизм та концепція сильної влади» 

проаналізовано образи сильних володарів польської історії, зокрема королів 

Болеслава Хороброго, Казимира Великого та перших Яґеллонів. 

М. Бобжинський вважав головною рисою сильного володаря уміння 

запровадити належну внутрішню організацію в країні, тому його концепція 

«сильної влади» є радше ідеєю «сильного врядування». Цей ідеал сильної влади 

та міцної, поєднаної з нею, суспільної організації, був стрижнем політичних 

поглядів М. 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 досягтисвоїх цілейволодарі можуть лише завдяки невтомній праці. 

Саме працелюбність була запорукою величі історичного фаворита 

М. Бобжинського – короля Казимира Великого. 

М. Бобжинський вважав, що приклади належного врядування можна 

знайти і в історії країн, які стали політичними антагоністами Польщі, адже їхні 

очільники керувалися добром власного народу. Саме тому історик сформував 

позитивні образи київського князя Ярослава Мудрого, російського імператора 

Петра І, німецьких імператорів Фрідріха І та Фрідріха ІІ. 

Пункт 2.2.3. «Ідея органічної праці як альтернатива збройним 

повстанням» розкриває взаємозалежність сильного керівника держави та 

наявність міцних суспільних інститутів. «Органічна праця» у нарисі 

М. Бобжинського виявилася в глорифікуванні праці, громадянської свідомості 

та освіти. Головним персонажем «органічної праці» з боку влади був король 

Казимир Великий, бо саме в його описі М. Бобжинський найчастіше вживав 

поняття «праці». Для представників громадянського суспільства прикладом був 

Єжи Оссолінський, який, на думку М. Бобжинського, збудував політичну 

кар’єру завдяки освіті та саморозвитку. 

М. Бобжинський сприймав державу як єдиний організм, в якому 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 



10 

 

влади – більше не могла бути цивілізаційним орієнтиром для руського 

населення Речі Посполитої. 

У пункті 2.2.4. «Місце Польщі на мапі європейської цивілізації» 

проаналізовано образ русина як «іншого», що дозволило реконструювати 

ментальну мапу історика та його культурні уявлення. М. Бобжинський визнавав 

окремішність руського та литовського народів, однак стверджував вищість 

польської культури. 

На противагу Ю. Шуйському, який вважав польську цивілізацію у ХV ст. 

занадто «молодою» для культурної експансії, М. Бобжинський представив 

поширення Польською Короною західної цивілізації на східні русько-литовські 

території періодом найвищого розквіту держави. Політичні негаразди 

Польської Корони, на думку М. Бобжинського, не перекреслюють 

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 пізніше ослаблення цієї держави 

М. Бобжинський перекладає на анархічні настрої еліти, неуважність до такої 

важливої справи, як козацька проблема, дезорганізацію суспільства та 

викликаний нею хаос, тобто на причини суто внутрішнього, а не зовнішнього, 

політичного характеру. 

Третій розділ «Творення норм професійної історії у дискусії навколо 

праць М. Бобжинського в колі краківської історичної школи 1879 р.» 

складається з чотирьох підрозділів. У них проаналізовано рецензії професійних 

істориків на предмет концепцій наукового та політичного дискурсів. 

У підрозділі 3.1. «В. Калінка і проблема сильної влади» виявлено, що в 

дискусії з М. Бобжинським для В.Калінки була важливішою критика 

політичних поглядів. Науковий дискурс його рецензії був найслабшим з-поміж 

усіх рецензентів; у ньому помітні ознаки романтичної, навіть просвітницької 

теорії історії. В. Калінка вважав кінцевою метою історичної науки синтетичне 

опрацювання національної історії, сконструйоване з окремих досліджень у 

різних дисциплінах та історичних напрямах. Завдання історика, на думку 

В. Калінки, полягало у відтворенні фактів, а неправильні політичні погляди 

могли зіпсувати структуру їх узагальнення. 

В. Калінка визначив, що «Історія Польщі в нарисі» М. Бобжинського 

належить до напряму історії держави і вважав, що М. Бобжинський пропагує 

ідею бюрократичної держави за німецьким прикладом. Опозиція автора до ідеї 

сильного державного врядування М. Бобжинського була продиктована його 

особистим несприйняттям – як католицького священника та члена ордену 

Змартвихвстанців – секуляризаційної політики Kul ur ampf О. фон Бісмарка, 

ознаки якої він побачив у історичному нарисі М. Бобжинського. 

Особливістю цієї рецензії є включення витримки з листа анонімного 

читача та відповіді М. Бобжинського на критику. Історик зауважив, що не 

применшував ролі Католицької Церкви в середньовічному державотворенні, а 
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його ідея постійної праці не є ознакою лоялізму відносно загарбників. Для обох 

авторів – В. Калінки й М. Бобжинського – рецензія на історичний твір була 

відповідним форматом для демонстрації власних політичних позицій. 

Підрозділ 3.2. «К. Ліске: песимістична рецепція львівського 

історика» розкриває погляди професійного історика з-поза краківської 

історичної школи у порівняльній перспективі. Аналіз рецензії К. Ліске 

підтвердив зв’язок львівського історика із В. Калінкою на рівні наукової 

взаємоповаги, а також підкреслив перевагу політичного дискурсу над 

науковим. 

Структура рецензії К. Ліске засвідчила сумлінний німецький історизм, 

виявлений в ерудиції, точному цитуванні авторів з посиланням на сторінки та 

повазі до надбань історіографії. Водночас К. Ліске засуджував загарбників 

політичної незалежності Польщі, зокрема німців, і вважав їхні історіографічні 

погляди не придатними до застосування у польському історіописанні. 

К. Ліске, услід за В. Калінкою вважав, що головною темою нарису 

М. Бобжинського є історія врядування і держави, через що останній не 

приділив належної уваги моральній складовій твору. Історико-критична 

методологія була добре відома К. Ліске, і він вважав, що М.Бобжинський 

вдавався до помилкових суджень у випадках, коли його знання про предмет 

були недостатніми. К. Ліске продемонстрував високий рівень історіографічної 

обізнаності, і йогоспостереженням дозволяють реконструювати коло читання 

М. Бобжинського, принаймні в час написання нарису. 

Рецензія К. Ліске та його дослідницький авторитет сформували низку тез, 

які 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 М. Бобжинського з досліджень Ю. Шуйського, і насамкінець – 

песимізм в оцінці минулого, а отже і майбутнього Польщі. Останні дві позиції, 

висловлені К. Ліске, не тільки викликали в дослідників історіографії сумнів у 

науковому авторитеті М. Бобжинського, але також засвідчили приналежність 

М. Бобжинського та Ю. Шуйського до єдиного політичного угрупування 

краківських консерваторів, які пропагують песимістичний погляд на історію 

задля применшення оптимістичних настроїв львівських демократів. 

Підрозділ 3.3. «Ю. Шуйський як чільний представник краківських 

інтелектуалів» було поділено на два окремі пункти, враховуючи вплив, який 

ректор Яґеллонського університету мав у середовищі краківських істориків. 

Коротка біографічна довідка розкриває роль Ю. Шуйського у становленні 

інтелектуальних тенденцій Кракова. 

У пункті 3.3.1. «Наукові погляди Ю. Шуйського щодо можливостей 

цивілізаційної історії» розглянуто наукові погляди, висловлені в рецензії 

Ю. Шуйського, які конструюються довкола «цивілізаційного» питання. Сам 

термін «цивілізація» мав на той час значення «культури», і Ю. Шуйський, 

наполягаючи на потребі писання «історії цивілізації», мав на увазі саме історію 

культури. Культура для Ю. Шуйського була змістом історії народу, а держава – 
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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 Ю. Шуйського, свідчило про 

унікальність історичної науки, в якій не можна напрацювати жодних загальних 

законів, як того прагнув М. Бобжинський у власній теорії соціологічно-

орієнтованого позитивізму. Ю. Шуйський вважав, що історико-критичний 

метод Л. фон Ранке вже став органічною частиною польського історіописання, 

а позитивістські віяння, на думку історика, не зумовили жодного принципового 

методологічного «повороту». 

Ю. Шуйський стверджував, що політичні переконання неможливо 

виключити із історичного твору, однак вони не псують його наукової цінності. 

Він вважав, що М. Бобжинський мав право на власну періодизацію, але 

виключно в контексті історії держави й адміністрації, яку він, так само як 

попередні рецензенти, визначає предметом нарису молодого історика. Сам 

Ю. Шуйський при цьому шукав альтернатив політичній історії і саме з цією 

метою акцентував концепцію «цивілізації». 

У пункті 3.3.2. «Критика liberumconspiro від колишнього повстанця» 

розглянуто політичний дискурс рецензії Ю. Шуйського, виявлений у критиці 

liberum conspiro («духу змови»). Протиповстанська позиція Ю. Шуйського була 

дзеркальним відображенням популяризації ідеї праці у нарисі 

М. Бобжинського, що дозволяє стверджувати спільність їхніх політичних 

поглядів. Обидві ці ідеї об’єднуються концепцією «органічної праці», хоча 

традиційно у польській історіографії вона не застосовувалася до істориків 

краківської історичної школи. 

Ю. Шуйський захищав М. Бобжинського від закидів інших критиків, 

зокрема В. Калінки, і вважав, що цінність книги молодого історика полягає в 

тому, що, як історія держави і права, вона відкриває проблематику, від якої 

залежить життєздатність польського народу. Однак Ю. Шуйський дебатував 

причину польського політичного занепаду, висловлену М. Бобжинським. Він 

вважав, що інкорпорація русько-литовських територій у XV ст. стало 

«розпорошенням життєвих сил», яке спричинило анархію і втрату державності. 

У підрозділі 3.4. «Методологічна критика С. Смольки» проаналізовано 

рецензію історика, яка, на відміну від попередніх, була відповіддю лише на 

методологічну брошуру М. Бобжинського «В ім’я історичної правди». Фокусом 

рецензії С. Смольки були виключно наукові питання; політичний дискурс в 

цьому тексті відсутній, що стало причиною його маловідомості в подальшій 

історіографії. С. Смолька представив у рецензії добре сконструйовану і 

послідовну методологію історичного дослідження та теорію історії, характерну 

для німецького історизму ІІ пол. ХІХ ст. з його увагою до джерел, 

історіографічних надбань та персоналії історика. 

Написання історичної праці, за визначенням С. Смольки, складається з 

двох етапів – дослідження та конструкції. Основою першого етапу є науково-

критичний метод аналізу джерел. Другий етап, конструкція наративу, залежить 

від індивідуальних історичних переконань автора. С. Смолька вважав, що 
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застосування методології є свідченням науковості історії, натомість 

конструкція – є проявом її творчої сутності. 

С. Смолька дискутував ідею М. Бобжинського про завдання історії, яке 

полягало у відкритті фактів для суспільно-політичних наук, зокрема він 

зауважував, що жодна з них не знаходилася на достатньому рівні, аби зробити 

узагальнення соціальних законів. До того ж С. Смолька спостеріг, що самі 

суспільно-політичні науки не користувалися висновками історичних 

досліджень. С. Смолька, дотримуючись позитивістської наукової термінології 

та наукового апарату, був прихильником індивідуального історизму  

Й. Ґ. Дройзена і протиставив свою позицію соціологічно-орієнтованому 

позитивізму М. Бобжинського. 

У висновках підведено підсумки дисертаційного дослідження. 

Аналіз 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. із 

використанням її ж методології та словника, що робило самих історіографів 

«учасниками» дискусії краківської історичної школи. 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 себе вичерпало.  

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. 

Застосування перелічених методів для аналізу історіографії показав, що 

дослідники, описуючи погляди В. Калінки, Ю. Шуйського, М. Бобжинського та 

С. Смольки, фокусувалися здебільшого на одній рисі, яку вважали визначником 

подібності між чотирма згаданими істориками. Змістове наповнення цих рис 

було конкретизовано в концепціях «песимізму», «сильної влади», «органічної 

праці», «цивілізації», що відображають політичний дискурс, та «позитивізму», 

який відображає науковий.  

Аналіз текстів М. Бобжинського на предмет концепцій двох різних 

дискурсів дозволив поставити під сумнів спрощені та одномірні оцінки праці, 

якій насправді притаманний методологічний та ідеологічний еклектизм. Праці 

М. Бобжинського є наріжним каменем у розумінні поглядів краківської 

історичної школи та процесу формування польської історичної науки в час її 

активної професіоналізації.  

Для означення наукових поглядів М. Бобжинського на теорію історії в 

дослідженні запропоновано термін «соціологічно-орієнтований позитивізм». 

Подібні ідеї в європейській науці представляли піонер соціології Г. Спенсер та 

історик Г. Т. Бокль. Зацікавлення соціологічною теорією в історичному 
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дослідженні також виказували М. Карєєв та І.Франко, а на поч. ХХ ст. – 

М. Грушевський, який називав себе «істориком-соціологом». 

Аналіз політичного дискурсу, оприявленого в концепціях «песимізму», 

«сильної влади», «органічної праці» та «цивілізації», засвідчив високу 

політизованість історичної праці М. 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 М. Бобжинського на історії адміністрації та управління Польської 

держави. Подібний фокус набуде популярності у регіоні Центрально-Східної 

Європи дещо пізніше, зокрема прочитується паралель із державницькою 

моделлю історіописання В. Липинського та історією права й адміністрації 

В. Конопчинського. 

Дискусія між М. Бобжинським та іншими професійними істориками 

навколо його праць стала поштовхом для формування історіографічних 

традицій протягом ХХ–поч. ХХІ ст. Автори кожної з рецензій зосереджували 

увагу на окремих ідеях Бобжинського, які змістовно суголосні концепціям, 

визначених предметом цього дослідження. В. Калінка гостро опонував ідеї 

сильного державного врядування М. Бобжинського, бо вважав її проявом 

німецької секуляризаційної політики. В історіографії цей конфлікт не знайшов 

детального відображення, натомість акцент В. Калінки на «сильній владі» 

М. Бобжинського став традиційною характеристикою для багатьох 

історіографів проблеми. 

Іншу традиційну характеристику – «песимізм» – нав’язала емоційна 

критика К. 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 К. Ліске в дискусії про нарис М. Бобжинського 

підтвердила тісний науковий та світоглядний зв’язок львівського історика із 

В. Калінкою, дослідження якого заслуговує на розвиток у окремому 

дослідженні. 

Ю. Шуйський мав великий вплив на політичний настрій нарису 

М. Бобжинського, але наукові погляди двох істориків значно різнилися. Це 

вилилося у низку дослідницьких спроб порівняти істориків та остаточно 

підтвердити 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» без впливу на 

цілісність структури краківської історичної школи.  

Політичні погляди істориків було об’єднано концепцією «органічна 

праця» та критикою анархічних настроїв, виявлених в ідеях liberum conspiro та 

liberum veto. Натомість проблема «цивілізації» у Ю. Шуйського є науковою, а 

не політичною, бо, на відміну від Бобжинського, він розглядав її не як окремий 

аспект геополітики, а як культуру в широкому сенсі цього слова. Аналіз 
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рецензії підтверджує гіпотезу Г. Слочинського про те, що Ю. Шуйський 

започаткував дослідження напряму історії культури в польській науці, а його 

ерудиція та обширні знання історії сусідніх країн стали першою спробою 

написання історії регіону Центрально-Східної Європи. Висновки цієї дисертації 

підтверджують необхідність подальшого дослідження впливу ідей Шуйського 

на становлення поглядів пізніших історіографів напряму, зокрема 

О. Галецького, Ю. Щюца, Д. Похилевича, П. Вандича та ін. 

С. Смолька представив найбільш послідовну критику наукових поглядів 

М. Бобжинського. Його рецензія була присвячена методологічній брошурі «В 

ім’я історичної правди», а не нарису, тож політичний дискурс у цьому тексті 

відсутній. С. Смолька представив урецензії добре сконструйовану і послідовну 

методологію історичного дослідження та теорію історії, характерну для 

німецького індивідуального історизму 1870-х рр. Й. Ґ. Дройзена. На нашу 

думку, аполітичність цієї рецензії була причиною її непомітності для польської 

та вітчизняної історіографії, і в цьому дослідженні було обґрунтовано її 

цінність як джерела з історії історичної науки. 

Проаналізувавши дискусію навколо праць М. Бобжинського у колі 

краківської історичної школи, було зауважено нові виміри у розумінні 

проблеми. В історіографічній традиції ХХ–ХХІ ст. суттєві відмінності у 

наукових поглядах представників краківської історичної школи залишалися 

непоміченими. Дослідники здебільшого фокусувалися на їхніх політичних 

переконаннях, подібність яких була підтверджена і в цій дисертації. Натомість 

дискусія зосередила увагу на неоднорідності та потребі уважної оцінки 

наукових позицій кожного з істориків у контексті інтелектуальної історії та 

історії ідей. Представлена робота є важливим кроком у дослідженні 

особливостей спільноти краківських істориків у контексті європейських 

наукових змін на схилку ХІХ ст. Вона може стати зачином до подальшого 

аналізу з перспективою відкриття нових щаблів розуміння процесу становлення 

польської історичної науки з увагою і повагою до кожного з її творців. 
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АНОТАЦІЯ 

Ковшун Л. І. Концепції краківської історичної школи в польській 

науці (на прикладі дискусії про праці Міхала Бобжинського 1879 р.) – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни. – Національний університет «Києво-Могилянська академія»; 

Запорізький національний університет. – Київ; Запоріжжя, 2021. 

Провідною темою дисертації є аналіз польської історичної науки в 

контексті європейських інтелектуальних тенденцій ІІ пол. ХІХ ст., здійснений 

на прикладі дискусії 1879 р. навколо текстів М. Бобжинського у середовищі 

професійних істориків. Протягом ХХ–ХХІ ст. підходи в оцінці краківської 

історичної школи сформували певну історіографічну традицію. Проведений у 

дисертації аналіз окремих структур політичного та наукового дискурсів 

дозволив підтвердити подібність політичних переконань краківських істориків. 

Однак було зауважено суттєві відмінності наукових поглядів. М. Бобжинський 

зайняв позицію соціологічно-орієнтованого позитивізму, якане була підтримана 

професійними істориками. В. Калінка дотримувався ще просвітницької ідеї 

історії як конструкції та романтизму, що зберігав її національні межі. 

Львівський історик К. Ліске наполягав на критичному аналізі джерел. 

Ю. Шуйський, відповідно до засад позитивізму, наголошував на цінності факту, 

але вважав, що історико-критичний метод засвідчує наукову природу історії. 

С. Смолька обґрунтував теорію історії та її наукову методологію за взірцем 

індивідуального історизму Й. Ґ. Дройзена. 

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

краківська історична школа, М. Бобжинський, позитивізм, історизм, сильна 

влада, песимізм, органічна праця, цивілізація. 

 

SUMMARY 

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

Historical Writing (Based on the Discussion about Michał Bobrzyński’s Works 

in 1879). – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.06 

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

Universi y of “Kyiv-Mo yla Academy”; Zaporizhzhia National University. – Kyiv; 

Zaporizhzhia, 2021. 

The main aim of the thesis is the analysis of Polish historiography on the part 

of European intellectual tendencies in the late 19
th

 century on the example of the 

professional  is orical discussion around boo s wri  en by Mic a  Bobrzyńs i in 

1879. Approaches in the assessment of the Cracow Historical School during the 20
th
–

21
st
 centuries have formed a certain historiographical tradition. The analysis of 

separate structures of political and historical writing discourses allowed us to confirm 

the similarity of the Cracow historians political views. However, their views on 

 is orical wri in  reveal si nifican  differences. M. Bobrzyńs i  ook the position of 
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sociologically oriented positivism, which has not been supported in Polish 

historiography. W. Kalinka adhered to the Enlightenment idea of history as a 

construction and romanticism, which insisted on its national framework. The Lviv 

historian K. Liske insisted on a critical analysis of the sources. J. Szujski emphasized 

the value of fact in accordance with the principles of positivism, and believed that the 

critical method verifies the scientific nature of history. S. Smolka substantiated the 

theory of history and its scientific methodology from a model of individual historism 

developed by J. G. Droysen. 

Key words: Polish historiography of the 19
th
 century, Cracow historical 

sc ool,  is orio rap ical deba e, M. Bobrzyńs i, posi ivism,  istorism, strong power, 

pesimism, organic work, civilization. 
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Rozprawa doktorska napisana pod opie ą dr  ab., prof UW Ale sandry 

Hna iu  ze specjalności 07.00.06 –  is orio rafia, źr d oznaws wo i nau i 

pomocnicze historii. – Uniwersy e  Narodowy „A ademia Kijows o-Mo ylańs a”. 

Zaporoski Narodowy Uniwersytet. –  aporo e, 2021. 

Tematem rozprawy jest analiza polskiej historiografii na tle europejskich 

prąd w in ele  ualnyc  II po . XIX wie u na przy  adzie prac M. Bobrzyńs ie o 

„Dzieje Pols i w zarysie” i „W imię prawdy dziejowej. Rzecz o zadaniu  is oryi i 

dzisiejszym jej s anowis u” (oba  e s y – 1879 r.) i dys usji,    rą one wywo a y 

wśr d  is ory  w. 

Europejscy in ele  ualiści XIX wie u, szu ając odpowiedzi na py ania o rolę 

cz owie a w pos ępie spo ecznym, szli dwiema r  nymi dro ami. Jedni wybrali 

pozytywizm z jego postulatem unifikacji i uo  lnienia, inni zaś –  is oryzm,    ry 

pod reśla  war ość indywidualne o doświadczenia w procesie  is orycznym. Ta 

deba a do ar a do pols iej nau i pod  oniec la  1870. i znalaz a odzwierciedlenie w 

dys usji wśr d przeds awicieli  ra ows iej sz o y  is orycznej. W jej centrum 

znalaz y się po lądy M. Bobrzyńs ie o,    ry zają  s anowis o socjolo icznie 

zorien owane o pozy ywizmu, co nie mia o zwolenni  w w pols iej  is orio rafii. 

Najdalej od M. Bobrzyńs ie o by  W. Kalin a. Wyznawa  on oświeceniową ideę 

his orii ja o  ons ru cji pows a ej z wyczerpującyc  s udi w r  nyc  dyscyplin, oraz 

narodowościową ideę roman yzmu. Podobne po lądy mia  lwows i  is ory  

K. Lis e,    ry jedna    ad  nacis  na  ry yczną analizę źr de . J. Szujs i, z odnie z 

zasadami pozytywizmu, pod reśla  war ość fa  u i uwa a ,  e  is oryczno-krytyczna 

me oda L. von Ran e uzasadnia nau owy c ara  er  is orii. S. Smol a wypracowa  

 eorię  is orii i jej nau ową me odolo ię, biorąc za wz r indywidualny  is oryzm 

J.G. Droysena. 

W cią u XX–XXI wie  w podejścia do oceny  ra ows iej sz o y  is orycznej 

u sz a  owa y się w pewną  is orio raficzną  radycję. Przeprowadzona w rozprawie 

odrębna analiza poli yczne o i nau owe o dys urs w pozwoli a po wierdzić 

podobieńs wo poli ycznyc  prze onań  ra ows ic   is ory  w. Na yc mias  
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znaczące r  nice ic  po ląd w nau owyc  o wierają nowe mo liwości w badaniac  

z historii intelektualnej i historii idei. 

Naukowa nowość rozprawy pole a na  ym,  e jes  ona pierwszym 

 omple sowym badaniem dys usji wo    prac M. Bobrzyńs ie o, ja ą prowadzili 

 is orycy  ra ows iej sz o y  is orycznej, oraz jej roli w  sz a  owaniu pols iej 

nauki historycznej w II pol. XIX wie u i wp ywu na  radycje  is orio raficzne. 

W rozprawie po raz pierwszy: 

- poddano analizie cechy krakowskiej sz o y  is orycznej w  is orio rafii 

pols iej i u raińs iej, oraz najczęściej wy orzys ywane przez nią pojęcia: 

„pozy ywizm”, „pesymizm”, „praca or aniczna”, „silna w adza” i „cywilizacja”; 

- zas osowano me odę analizy dys ursu do  is orio raficznyc  źr de  pracy, 

 a ic  ja   sią  i M. Bobrzyńs ie o, napisane w 1879 r., oraz recenzje  ry yczne 

J. Szujskiego,W. Kalinki, S. Smolki i K. Liskego; 

- oddzielono dyskurs naukowy od politycznego w recenzjach krakowskich 

 is ory  w za pomocą pojęć „pozy ywizmu”, „pesymizmu”, „si y silnej”, „pracy 

or anicznej” i „cywilizacji”; 

- wyodrębniono cec y  eorii  is oryzmu indywidualne o J. G. Droysena w 

krytyce S. Smolki i zaproponowanej przez niego metodologii pisania historycznego. 

Badanie wyjaśnia: 

- wy orzys anie pojęcia „ ra ows a sz o a  is oryczna” w u raińs iej i 

polskiej historiografii XX-XXI wieku; 

- wp yw publi acji M. Bobrzyńs ie o „W imię prawdy dziejowej” na proces 

metodologicznego rozwoju polskiego pisarstwa historycznego; 

-  oncepcję „socjolo icznie zorien owane o pozy ywizmu” dla wyjaśnienia 

po ląd w M. Bobrzyńs ie o na  eorię  is orii; 

 - r  nice w po lądac  na  eorię  is orii między M. Bobrzyńs im, J. Szujs im, 

W. Kalin ą, S. Smol ą i K. Lis e w  on e ście europejs iej dys usji o s osowaniu 

zasad pozytywizmu i historyzmu w historiografii. 

Kontynuowano analizę r  norodności po ląd w  is ory  w  ra ows ic , 

r  niącyc  się w wię szości  wes iami nau owymi, a nie poli ycznymi. 

Praktyczne znaczenie uzys anyc  wyni  w pole a na mo liwości ic  

wykorzystania w pracach z zakresu historii historiografii, historii intelektualnej, 

bio rafii zar wno w pols im, ja  i wsc odnio-europejs im  on e ście 

por wnawczym. Wnios i z pracy mo na wy orzys ać do wyjaśnienia 

 on rowersyjnyc  za adnieńw celu przy o owywania ma eria  w edukacyjnych i 

 urs w z za resu  is orio rafii pols iej XIX wie u,  is orio rafii re ionu Europy 

Wschodniej XIX wieku, teorii i metodologii historii. 

Osobisty wkład kandydata. Rozprawa jes  samodzielnym badaniem, w    rym 

wyodrębnia się po ląd au or i na rolę  ra ows iej sz o y  is orycznej w rozw ju 

pols iej  eorii  is orycznej w la ac  1870. Wyni i nau owe rozprawy są w asnością 

au or i badań i s anowią jej  eore yczny i pra  yczny w  ad w  is orio rafię. 

Słowa kluczowe: historiografia polska XIX wieku, dyskusja historiograficzna, 

 ra ows a sz o a  is oryczna, M. Bobrzyńs i, pozy ywizm,  is oryzm, silna w adza, 

pesymizm, praca organiczna, cywilizacja. 

 



 



 

Підписано до друку 03.03.2021. 

Формат 60х90/16. Друк цифровий. Папір офсетний.  

Ум.-друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим.  

Віддруковано у ПП «Брацило»  

69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 92. Тел. (061) 786-66-77 


