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офіційного опонента д.і.н., професора Євгена Григоровича Сінкевича на 

дисертацію Лілії Ігорівни Ковшун «Концепції краківської історичної школи в 

польській науці (на прикладі дискусії про праці Міхала Бобжинського 
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наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни 

 

У сучасній українській історіографії спостерігається зростання інтересу 

до вивчення ключових постатей минувшини, дослідження їхнього життєвого 

шляху, громадсько-політичної діяльності, наукової спадщини. Завдяки таким 

працям вітчизняна історіографія виходить за рамки сухих, надто загальних 

політико-соціологічних проблем і наповнюється живим, конкретним змістом, 

наочно показуючи хід історії та історіографічного процесу в поєднанні з 

долею окремих людей. Обрана дисертантом і її науковим керівником 

тематика дослідження є надзвичайно перспективним напрямом наукових 

студій в Україні, адже дисертація Лілії Ігорівни Ковшун має за мету 

вирішити низку фахових завдань вітчизняної історіографії.  

 Наукові зацікавлення дисертантки тотожні нашим, що обумовило 

особливо ретельне ознайомлення і зацікавлення її доробком. Відзначаючи 

актуальність теми дисертаційного дослідження, яка обумовлена історичними 

традиціями, а також потребами сучасності зазначимо, що дисертант вдало 

вибудувала структуру роботи. Рецензована праця має чітку побудову, 

написана за проблемно-хронологічним принципом і розкриває основні 

питання, які складають предмет дослідження. Робота містить всі ключові 

структурні елементи, передбачені нормативними документами, у тому числі 

анотацію, список публікацій здобувача, вступ, три розділи розділені на 

підрозділи і висновки, а також список використаних джерел. 

Мета дисертаційного дослідження – оцінити вплив неоднорідних 

поглядів істориків краківської історичної школи на польську історичну науку 

– є комплексною та складною. Мета роботи визначена правильно, відповідно 

до якої чітко сформульовано девʼять дослідницьких завдань (с.15). Саме тому 



вона обумовила застосування належної методології, як до конструкції 

дослідження загалом, так і окремо до кожного із завдань (с.60). Автор, 

залучивши значний фактичний матеріал, робить спробу дати всебічну, 

комплексну характеристику життя й наукового доробку М. Бобжинського, 

його суспільно-політичних поглядів, громадської діяльності.  

Перший розділ традиційно присвячений історіографії, джерельній базі 

та методології дослідження (с. 22-72). Дисертантка структурувала наявну 

історіографію в хронологічному порядку, в якому чітко проглядається 

циклічна динаміка щодо зміни підходів – дослідники поперемінно 

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. Основною джерельною базою дослідження для 

Л.І.Ковшун стали опубліковані історіографічні джерела, які відбивають 

перебіг дискусії між професійними істориками стосовно праць Міхала 

Бобжинського. Відзначаємо увагу дисертантки до понятійно-категоріального 

апарату. Автор застосувала належну методологію, як до конструкції самого 

дослідження, так і окремо до кожного із завдань. 

У другому розділі «Модифікація історіографічного канону у працях 

Міхала Бобжинського 1879 р.» дисертантка слушно вважає, щоб належним 

чином охарактеризувати погляди історика, необхідно спочатку зрозуміти 

біографічний, інтелектуальний та суспільно-політичний контексти, в яких 

творив науковець. Вона зазначає, що 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 другої 

половини ХІХ століття (с. 73). Здійснений аналіз візій Міхала Бобжинського 

привів дисертантку до висновку, що чільний представник краківської 

історичної школи 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 М. Бобжинського концепцію Божого Провидіння, що нею 

послуговувались попередники, Ю. Шуйський і В. Калінка (с. 84-85). На 

думку дисертантки порівняно невелика праця, що вийшла друком у 1879 р. 

«В ім’я історичної правди» є декларацією вибору М. Бобжинського в 

суперечці між історизмом та соціологією. Слушним є твердження, що Міхал 

Бобжинський не приховував наміру поєднати історію з політикою та, як чи 

не кожний польський інтелектуал ХІХ ст., активно реагував на політичні 

події (с. 100). В польській історіографії утвердилася оцінка представників 

краківської історичної школи як прихильників «песимістичної» візії 

історичного минулого польського народу. Дисертантка переконана, що 

«песимізм» був радше літературним прийомом для М. Бобжинського, а ніж 

світоглядною позицією (с. 112). 

У третьому розділі «Творення норм професійної історії у дискусії 

навколо праць Міхала Бобжинського в колі краківської історичної школи 

1879 р.» (с. 129-214) заначається, що зважаючи на політичну ситуацію 

відсутності власної незалежної держави впродовж ХІХ ст., польська 

історична наука була розосереджена, але саме Краків став її центром у 1870-х 

роках. 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 

колеги першими відреагували на «Історію Польщі в нарисі» Міхала 



Бобжинського у 1879 р. Розпочавши дискусію, дослідники продемонстрували 

неоднорідність своїх поглядів на теорію історичної науки (с.138). 

У дисертації порушується комплекс проблем, які дозволяють відтворити 

різні грані наукового таланту М. Бобжинського. Тому важливим є аналіз 

доробку М. Бобжинського колегами по краківській історичній школі. 

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. Так, В. Калінка не табуював 

демонстрацію політичних поглядів в історії, ба більше – вважав, що без 

політичного досвіду і чіткої позиції історик не здатен побудувати якісну 

історичну синтезу (с. 144). Головною темою у критичних зауваженнях 

Ю. Шуйського є цивілізаційний вибір Польщі. На відмінність поглядів 

краківських істориків у цьому питанні дисертарнтка посилається на доробок 

Єжи Матерницького (с. 162-163). Юзеф Шуйський погоджувався із Міхалом 

Бобжинським щодо анархічності польського суспільства кінця ХVІІІ ст. 

(с. 186). З огляду на власну дослідницьку цікавість та бажання тримати руку 

на пульсі наукового прогресу, Станіслав Смолька також не міг оминути 

праць Міхала Бобжинського. У другій половині ХІХ ст. крім 

«онауковлювання» історії вчені намагалися донести історичні знання до 

широких верств населення. У дисертації вірно відмічено що 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, до не професійних читачів (с. 196). 

Декларування кількох причин і ознак занепаду зумовлене, з одного боку, 

ідеологічною позицією М. Бобжинського як прибічника політичної 

платформи краківських консерваторів і адепта сильної влади та органічної 

праці, 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 (с.111). 

Погоджуємося з твердженням, що 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» (с. 153). 

 Аналіз тексту дисертації, ознайомлення зі змістом автореферату, 

публікації автора в наукових періодичних виданнях засвідчують, що ми 

маємо справу з фаховим історіографом. Звичайно, автору не завжди 

вдавалося уникнути певних проблемних місць. 

 На нашу думку в третьому розділі більш доречним було би 

проаналізувати спочатку рецензії всіх представників краківської історичної 

школи, а не вклинювати між них рецензію К. Ліске. 

 Зазвичай історіографічні дослідження опираються на значну кількість 

публікацій. Скажімо для кандидатських дисертацій – це десь понад пів тисячі 

найменувань, а то і більше. Специфікою і оригінальністю виконаного 

дослідження є те, що достатньо виявилося близько двох сотень робіт. Мабуть 

це пов’язано з тим, що в дисертації розглянуто дві праці М. Бобжинського і 

їх оцінка сучасниками та наступними поколіннями дослідників. 

 Очевидно ще більш глибоко вдалося б розкрити творчу лабораторію 

М. Бобжинського якби автор задіяла документи особового фонду Міхала 

Бобжинського, що зберігаються у бібліотеці Ягеллонського університету.  

 Випали з поля зору дисертантки й документи історико-філософського 

відділення Краківської академії знань (Akademia umiejętności w Krakowie) на 

засіданнях якої обговорювався науковий доробок Міхала Бобжинського. 

 Поза увагою залишилися монграфія професора Ягеллонського 

університету Кшиштофа Дашика «Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o 

Stefanie Buszczyńskim, Kraków 2001» про непримиренного критика  



 


