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Віталій ТЕЛЬВАК

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КРАКІВСЬКОГО КОЛА ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

У ЛЬВОВІ (до 1918 року)*

У сучасних умовах пошуку адекватних шляхів реорганізації інфраструктури істо%
ричної науки надзвичайно цікавим є вивчення минулого досвіду інституціалізації
Кліо. У цьому плані особливе місце посідає Історичне товариство у Львові (далі –
ІТЛ), котре не тільки об’єднало в своєму складі дослідників різних національностей,
але й намагалося провадити активну та послідовну регіональну політику – поши%
рювати свій вплив на провінцію та інші наукові осередки. Регіональна політика ІТЛ
вже була предметом спеціального обговорення2. Було встановлено, що регіональні
ініціативи Товариства зустріли підтримку на місцях, проте мали короткотривалий
успіх. Практично всі закладені ним так звані наукові гуртки на провінції досить швид%
ко призупинили діяльність, а згодом взагалі припинили своє існування. З цієї нега%
тивної тенденції виокремлюється Краківське коло ІТЛ, яке, врахувавши негативний
досвід, не тільки не припинило своєї діяльності, але й у кризові для всього Товарис%
тва часи змогло наповнити його існування новим змістом, поступово реформувати
саму організаційну структуру ІТЛ, спричинилося до розквіту його діяльності у між%
воєнний період. Позитивний досвід створення філіалу Товариства у Кракові, надзви%
чайно плідна діяльність його членів стали у міжвоєнний період певною мірою зразком
у поширенні свого впливу на регіони не лише самим ІТЛ, але й лягли в основу регіо%
нальної стратегії Польської Академії Наук. Дослідження діяльності Краківського
кола ІТЛ цікаве також і з іншого погляду – в загальному контексті інституційних і нау%
кових взаємин Львова та Кракова доби галицької автономії. Нам, переважно, відомі
лише факти однобічного впливу краківського осередку на структурування та орга%
нізаційне зростання львівських істориків. Тут передусім ідеться про поширення на
істориків Львова організаційних заходів Краківського наукового товариства та Істо%
ричної комісії Польської Академії Знань3. Це й не дивно, адже краківський осередок,
володіючи давніми науково%організаційними традиціями, згуртований довкола Ягеллон%
ського університету та різноманітних наукових інституцій, домінував в інтелекту%
альному середовищі не лише Галичини, але й всієї Польщі. Випускники Ягеллон%
ського університету складали кістяк наукових сил Львівського університету та
наукових інституцій міста. Проте в останній чверті ХІХ ст. ситуація стала поступово
змінюватись – історична школа Ксаверія Ліске здобула величезний авторитет у нау%
ковому світі, львівські історики стали “на рівних” спілкуватися із краківськими коле%
гами. У контексті “вирівнювання” краківсько%львівського наукового діалогу надзви%
чайно цікавим є дослідження “інтелектуальної експансії” львів’ян на краківське наукове

1 Робота виконана за підтримки Фонду Королеви Ядвіги Ягеллонського університету, Краків
(Fundusz Krуlowej Jadwigi Uniwersytetu Jagielloсskiego).
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середовище, яскравим прикладом якої є утворення та багаторічна плідна діяльність
Краківського кола ІТЛ.

Тривалість існування Краківського кола та плідність діяльності його членів зали%
шили помітний слід у польській історіографії. Маємо кілька ґрунтовних розвідок,
написаних з нагоди ювілеїв Кола, в яких досить детально насвітлена його діяльність4.
Проте всі ці дослідження докладно описують лише діяльність Кола від 1918 р., коли
на міжвоєнний період припав пік його активності. Початковий період діяльності Кола –
від 1913 до 1918 років – з причини фрагментарності джерел і нестабільність функ%
ціонування через воєнні події залишився на маргінесі дослідницької уваги. Такий
підхід, на нашу думку, дещо спотворює перспективу вивчення діяльності Кола, оскіль%
ки залишає незнаним його початки, коли була закладена потужна традиція подаль%
шого функціонування і саме в цій традиції, значною мірою, слід шукати причини май%
бутніх успіхів.

Джерела до ранньої діяльності Краківського кола є дуже фрагментарними. Окре%
мого цілісного архіву, де б знаходилися протоколи засідань і офіційна документація
до 1918 р., не збереглося. В Краківському відділі Архіву Польської Академії Наук
збереглися документи, які докладно висвітлюють діяльність Кола лише міжвоєнного
та повоєнного періодів. Попередня доба представлена розрізненими документами
другорядного, переважно фінансового характеру – звіти, рахунки, квитанції. Значно
більше інформації про діяльність Кола зустрічаємо на сторінках відділу офіційної
хроніки “Kwartalnika Historycznego”. Особливо багато інформації про засідання Кола,
огляд порушених на них проблем та громадсько%наукові заходи його членів знахо%
димо на шпальтах краківської щоденної преси, передусім, газети “Час”. Завдяки цим
докладним звітам про проведену роботу на засіданнях Кола, можемо реконструювати
його діяльність протягом зазначеного періоду. Інформаційні матеріали у розділі “Справи
Товариства” на сторінках “Kwartalnika Historycznego” та в пресі, збережена докумен%
тація Кола, наявна література уможливили опрацювання початків діяльності цього
цікавого феномена польської інституційної історіографії.

Передусім окреслимо загальну ситуацію в ІТЛ напередодні виникнення Краків%
ського кола. Це необхідно з погляду адекватного розуміння значення діяльності Кола
в історії ІТЛ. Товариство, переживши пік активності наприкінці ХІХ століття, закінчен%
ня другого десятку років свого існування зустрічало в глибокій кризі, що охопила прак%
тично всі сторони його діяльності. Втрата динаміки дослідницької праці, відсутність
чіткої стратегії розвитку, фінансові проблеми – все це в сукупності призвело до по%
ступового зниження активності членів ІТЛ. Це виявлялося передусім у різкому змен%
шенні кількості засідань, виголошених на них рефератів, втраті інтересу суспільства
до організованих ІТЛ публічних заходів, зрештою, різкого зменшення обсягу “Kwar%
talnika Historycznego”. У цій ситуації загального занепокоєння майбутнім Товариства
у колі його керівництва та краківських працівників виникла ідея створення окремого
філіалу у Кракові, що повинно було, на думку ініціаторів, інтенсифікувати роботу
його членів, залучити нових симпатиків серед науковців і широких кіл громадськос%
ті. Ця ідея та її втілення, як з’ясувалося напередодні війни, виявились напрочуд вда%
лими. Активність Товариства у 1913%1914 роках – це, практично, заслуга працівників
його краківського осередку. Із закладанням Кола значно збільшилась кількість
членів Товариства та передплатників “Kwartalnika Historycznego”. Все це дозволило
не тільки наповнити роботу ІТЛ новим змістом, але й значно покращити фінансовий
стан організації за рахунок членських внесків та коштів за передплату журналу5.
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Краківське коло ІТЛ постало, значною мірою, на підготовленій базі. Після утво%
рення Товариства в 1886 р., виявилось, що друга за чисельністю (після Львова) група
його членів мешкає у Кракові. Краківські члени Товариства спочатку персонально
співпрацювали з центральними органами. Проте проблематичність таких відносин
з багатьох об’єктивних причин невдовзі стала очевидною. Це призвело до заходів най%
більш активних краківських членів ІТЛ для об’єднання в окрему організаційну
структуру, котра могла би сполучити ідеєю спільної діяльності розрізнені наукові
сили. Всіх членів ІТЛ на той час у Кракові було 46. Отже, у 1902 р. у Кракові орга%
нізувалося Краківське коло членів Історичного товариства. Було обрано комітет, до
складу якого увійшли В.Чермак, А.Хмель, С.Кутшеба, С.Естрайхер і В.Токаж (сек%
ретар). Дещо пізніше до Кола долучилися також В.Собеський і Е.Длугопольський
(1904 р.), Ф.Буяк (1905 р.), А.Клодзінський і Л.Колянковський (1908), С.Захоров%
ський, О.Гурка, Е.Кунтзе та інші. Ці заходи дещо активізували роботу всього Това%
риства, до “Kwartalnika Historycznego” стали активно писати такі видатні краківські
історики як В.Токаж, Я.Пташник, А.Хмель. Згодом до співпраці у журналі приєд%
нались також В.Закшевський, А.Карбовяк, К.Потканьський і Б.Ульяновський. Проте
об’єднання краківських істориків у Коло не було жодним чином формалізоване, не
було навіть укладено його статуту. Це позначилось на відсутності розуміння членами
Кола визначеної мети та шляхів діяльності. А тому надії, які плекалися ініціаторами
при утворенні Кола, не справдились.

З новою силою ідея утворення окремого наукового вогнища краківських істори%
ків, організаційно пов’язаних із ІТЛ, виникла після переїзду до Кракова Ф.Папе, одно%
го із співзасновників Товариства у Львові, редактора “Kwartalnika Historycznego”, а від
1905 р. – директора бібліотеки Ягеллонського університету. Саме він був ініціатором
утворення у Кракові осібного Кола, котре могло би посилити роботу Товариства у всіх
напрямах. 14 грудня 1912 р., за ініціативою Ф.Папе, у Кракові постав виконавчий
комітет з метою організації з місцевих членів ІТЛ осібного наукового кола. Керував
роботою комітету сам ініціатор. До складу комітету входили також В.Собєський,
В.Токаж, В.Конопчинський і М.Лодинський. Після підготовчих робіт та погодження
позицій із львівською управою та краківськими колегами Комітет скликав зібрання
на 11 січня 1913 р., коли в залі університету 76 краківських членів ІТЛ одноголосно
проголосили постання “Краківського Кола членів Історичного товариства”6. До упра%
ви Кола увійшли: голова – Ф.Папе, віце%голова – В.Токаж (після 1916 р. – С.Кутше%
ба), секретар – В.Конопчинський, скарбник – М.Лодинський (потім – О.Галецький,
Е.Кунтзе) та Ф.Фухс. Також було обрано краківський редакційний комітет “Kwar%
talnika Historycznego”, до якого увійшли – Я.Фіялек (голова), М.Ростворовський,
В.Собєський, С.Захоровський (скарбник)7. Цей комітет повинен був дбати про пред%
ставництво краківських істориків на шпальтах періодичного органу ІТЛ, сприяти
підвищенню його наукового рівня.

На першому засіданні було прийнято статут Кола, який невдовзі затвердили цент%
ральні органи ІТЛ у Львові. Згідно зі статутом, метою діяльності Кола було визна%
чено: об’єднання краківських істориків і створення для них репрезентативних органів
для встановлення стосунків із науковим світом (загальне зібрання та управу); збіль%
шення матеріальних засобів Історичного товариства, поширення його впливу; попу%
ляризація “Kwartalnika Historycznego” та участь у його виданні; створення можли%
вості для спільної організаційної праці; уможливлення загалові краківських істориків
широкої та вільної дискусії над науковими проблемами; пожвавлення видавничої
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ініціативи, котра після докладного обговорення на зібраннях Кола, повинна бути реа%
лізована в ІТЛ та Історичній комісії Академії Знань8. Постання Краківського кола
створило в межах Товариства цілком нову ситуацію, оскільки перед цим то була суто
львівська організація, що після постання Кола набула загальнопольського характеру.

Організаційним опертям для молодої організації була Академія Знань та Ягеллон%
ський університет, в яких працювала більшість членів Кола. Науковою лабораторією
для дослідницької роботи стали багаті архіви Кракова. Одразу після утворення Кра%
ківське коло було зорієнтоване на залучення широких верств громадськості до участі
в його засіданнях, використовувало кожну нагоду для популяризації історичних знань.
Керівництво Кола охоче підтримувало науковий дебют молодих краківських істо%
риків, котрі саме на його засіданнях отримали нагоду для апробації своїх умінь, мож%
ливості для вдосконалення власної творчої лабораторії.

Засідання, як свідчать оголошення у пресі, відбувались у будівлях Ягеллонського
університету – в актовому залі Collegium Novum і в приміщеннях філософського та
археологічного семінару. Всі засідання, за поодинокими винятками, відбувались
у суботні дні, о шостій вечора. На них членів Товариства запрошували персональними
запрошеннями встановленого зразка. Громадськості про майбутні засідання та про%
граму їх проведення оголошувалось попередньо через краківську пресу, переважно
через газету “Час”. На засідання, як свідчать фінансові рахунки, завжди закупову%
валися чай і кава, фрукти та солодощі9. Вхід на засідання Кола для охочих був платним.
Проте, плата була символічною, до того ж членам Кола можна було безкоштовно про%
водити своїх гостей за згодою головуючого.

На першому науковому засіданні, котре відбулось 1 лютого 1913 р., Ф.Папе виго%
лосив доповідь “Огляд історії правління Владислава Ягеллончика”10. На засіданні
були присутні 50 осіб. Доповідь Ф.Папе тривала понад годину та викликала жваву
дискусію, в якій взяли участь С.Кутшеба, А.Клодзіньський, Я.Фіялек, С.Захоров%
ський, Ю.Коженьовський та доповідач11. Високий рівень запропонованої доповіді та
ґрунтовність її обговорення стали ніби зразком для наступних засідань Кола та су%
проводжували всі подальші наукові дискусії.

Наступні зібрання, переважно, також були присвячені обговоренню наукових допо%
відей, серед яких, як найбільш характерні, назвемо: Л.Колянковського (“Критичний
розгляд четвертого, п’ятого та шостого тому “Історії України%Руси” М.Грушевсько%
го”), О.Галецького (“Ставлення литовської шляхти до Люблінської унії”), Ю.Левиць%
кого (“Ґенеза Комісії народної освіти”), Л.Яновського (“Російські університети та
січневе повстання”), Ф.Буяка (“Феодалізм і капіталізм”), М.Лодинського (“Regnum
Poloniae в суспільній думці XIV ст.”), Х.Радлінської (“Справа популяризації історії”),
К.Кротовського (“Критичні уваги до найновіших планів навчання історії в середніх
школах і підручників, на підставі цих планів написаних”), С.Смольки (“Два причинки
з часів Ягелла”), В.Токажа (“Краків на початках січневого повстання”), В.Конопчин%
ського (“Жан%Жак Руссо як радник поляків”), Я.Фіялка (“Забезпечення прав народ%
ної мови у римсько%католицькому костьолі на Литві за часів Речі Посполитої (1387%
1795)”), Л.Банковського (“Ставлення князя Альбрехта Пруського до цілісності
Мазовша”), К.Моравського (“Класицизм і романтизм у XVIII ст.”), Ю.Фрейліха (“Лис%
топадові відголоси в Данії”) та багатьох інших. Усього до вибуху Першої світової війни
було виголошено 23 доповіді (в 1913 р. – 16, в 1914 р. – 7). Більшість виголошених на
засіданнях Кола доповідей була опублікована на сторінках “Kwartalnika Historycz%
nego”. Як бачимо, обговорювана проблематика стосувалася цілісності історії Польщі,
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хоча деякі доповідачі зосереджувались на минулому українсько%польських стосунків.
Не бракувало також, як свідчить перелік, проблематики західноєвропейської. При%
кметно, що вже від перших засідань Кола деякі його члени пропонували великі до%
слідницькі теми, котрі мали розроблятися колективно. Такий підхід, на їхню думку,
мав би сприяти об’єднанню членів Кола. Як приклад, наведемо запропоновані В.Ко%
нопчинським теми “План інвентаризації сеймових актів” і “Справи міжнародних з’їз%
дів”12, а також пропозиція Х.Радлінської “Справи популяризації історії”.

Для дослідників українсько%польського історіографічного діалогу особливо ці%
кавим є реферат Л.Колянковського “Критичний розгляд четвертого, п’ятого та шос%
того тому “Історії України%Руси” М.Грушевського”, виголошений 15 березня 1913 р.
на засіданні Краківського кола Історичного товариства13. Передусім доповідач віддав
належне “великій, імпонуючій ерудиції” українського вченого, що вперше представив
докладний та всебічний образ економічних, соціальних, національних і культурних
відносин на українських землях Речі Посполитої тієї доби14. Далі Л.Колянковський
зосередився на дискусійних моментах, які об’єднав довкола трьох найбільш вагомих,
на його думку, наукових проблем: характері політики Казимира Великого стосовно
Русі, значенні для українського народу Люблінської та Берестейської уній. Опоную%
чи М.Грушевському, він навів факти опіки Казимира над українським населенням
польських земель, особливо у сфері захисту православ’я, та наголосив на тих пере%
вагах, що їх отримало українське населення польської держави після укладення Люб%
лінської та Берестейської уній. На думку доповідача, М.Грушевський гіперболізує
вагомість і значущість українського національного чинника на польських землях то%
го часу, що проявляється, зокрема, у вживанні ним етноніму “Україна” замість “Русь”,
намаганні показати козаччину як чинник національного відродження вже від другої
половини XVI ст., загальній характеристиці Ягеллонської доби як часу стрімкого зане%
паду Русі. Все це, вважає польський дослідник, свідчить про тенденційність поглядів
українського вченого. Проте найбільшою вадою “Історії України%Руси” для Л.Ко%
лянковського є намагання М.Грушевського надмірно загострити українсько%польське
протистояння у всіх можливих вимірах тогочасного суспільного життя – соціально%
економічному, політичному, культурно%релігійному. Для такого глибокого національ%
ного конфлікту, переконаний референт, не було жодних вагомих підстав. А тому ви%
сновки українського вченого не тільки безпідставні, але й надмірно тенденційні та
заполітизовані, викликані напругою у стосунках двох народів на початку ХХ ст. Саме
ці обставини, на думку Л.Колянковського, спричинилися до того, що “…незвичайно
працьовитий, просто невтомний дослідник, у своїй праці, що має всі риси наукового
опрацювання, дає відступи та цілі розділи, що личать лише завзятому публіцистові.
Бо мабуть до цієї категорії… належить зарахувати порушувані ним постійно струни
польсько%української ненависті, так, що аж часами складається враження, що саме це
й є метою автора”15. Зрозуміло, що в науковому обговоренні не зовсім коректно по%
слуговуватись аргументами етичного порядку, замість того, щоб спростувати оцінки
опонента конкретними історичними фактами. Проте, доповідь Л.Колянковського зай%
вий раз засвідчила, що польсько%українська наукова полеміка на початку ХХ ст. де%
далі більше набувала яскравого політичного забарвлення. Принагідно зауважимо, що
у цій дискусії й українська сторона нерідко послуговувалась метанауковою лексикою
та різного роду емоційними афектами, що простежується при аналізі рецензійного
блоку в „Записках НТШ”16. Свої враження від праці українського вченого, обговорені
на засіданні Кола, Л.Колянковський виклав на сторінках “Kwartalnika Historycznego”,
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290

Віталій ТЕЛЬВАК

а згодом повторив також в окремій брошурі “Декілька зауваг до “Історії України%Руси”
проф. М.Грушевського”17.

Членами Краківського кола були як знані історики, працівники Ягеллонського
університету та Історичної комісії Академії Знань, так і вчителі середніх навчальних
закладів. Тому багато часу на засіданнях Кола було присвячено проблемам польської
шкільної освіти, передусім історичної. Докладно обговорювалися проблеми створен%
ня польських шкільних підручників з історії, можливості удосконалення їх змісту
згідно з новими європейськими теоретико%методологічними стандартами та відпо%
відно до вимог національного виховання молоді18. Це збільшувало суспільну значу%
щість наукової праці членів Кола. Іноді засідання відвідували такі метри польської
науки, як М.Бобжинський і С.Тарновський.

Перший рік існування Коло закінчувало, маючи 112 членів, а на початку наступ%
ного року його склад зріс до 124. Для забезпечення фінансового становища Кола, було
ухвалено здійснювати одноразовий організаційний внесок по 2 крони від особи та
згодом – 12 крон щорічно, які можна було виплачувати щомісячно по 1 кроні19. Такі
відносно високі членські внески врятували важкий матеріальний стан Товариства та
його періодичного органу.

Надзвичайно активною була діяльність Кола з організації з’їзду польських істо%
риків у Львові, що планувався на 1915 р. Саме краківські історики виступили з іні%
ціативою проведення з’їзду у Львові, активним чином долучилися до узгодження по%
зицій його програми20. У жвавих обговореннях узяли участь В.Конопчинський,
С.Кшижановський, С.Естрайхер, Х.Радліньська, М.Гойський, Ф.Папе, І.Хшановський.
В.Анчиц, В.Камєнєцкий та інші. Було запропоновано, щоб з’їзд, який припадає на
століття Конгресового королівства і Краківської республіки, зосередив увагу на своїх
засіданнях на історії ХІХ ст., при цьому необхідний час присвячуючи також іншим
періодам і ділянкам історії Польщі21. Всю роботу на з’їзді краківські історики про%
понували зосередити в чотирьох секціях – політичної, дипломатичної та військової
історії; історії суспільно%економічних відносин і права; історії різних галузей куль%
тури; методології, допоміжних історичних дисциплін та організаційних проблем істо%
ричної науки22. Активність краківських істориків у скликанні майбутнього з’їзду
у Львові спричинила до включення багатьох їх представників до складу оргкомітету
з’їзду, а голову Кола Ф.Папе було обрано заступником голови цього комітету. На жаль,
через вибух Першої світової війни з’їзд не відбувся.

Поряд із звичайними засіданнями, котрі були присвячені обговоренню спеціаль%
них історичних проблем, Коло проводило також громадські акції наукового харак%
теру, присвячені відзначенню різноманітних ювілеїв національної історії та культури,
відзначенню річниць видатних поляків. Ці акції завжди збирали велику аудиторію
інтелігенції та міщан, що свідчило про високий громадський авторитет Кола та його
членів у середовищі міста. Серед найбільш резонансних ювілейних заходів, влаш%
тованих працівниками Кола, назвемо святкування річниці Городельської унії в 1913 р.,
січневого повстання на початку 1914 р., річницю смерті Т.Костюшки в 1917 р. Особ%
ливо голосним було святкування річниці Городельської унії. Як зазначалось у кра%
ківській пресі напередодні святкування, “кожний краков’як повинен перейнятись
духом Ягайлонської ідеї, котра є змістом унії, оскільки ця ідея народилась у Крако%
ві”23. 25 жовтня 1914 р. у центральній залі університету, яка не змогла вмістити всіх
охочих, зібрались представники академічних кіл, студентства та міщанства. Вони з ве%
ликою цікавістю заслухали доповіді Ф.Папе, який розкрив цивілізаційний потенціал,
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котрий містився в цій угоді; С.Кутшеби, що насвітлив унію з погляду історії права, та
С.Семковича, котрий проаналізував геральдичні та генеалогічні аспекти прийняття
унії24. Дещо менший суспільний резонанс, проте значну важливість для саморефлек%
сії істориків та історії, мали урочисті академії пам’яті видатних краківських істори%
ків. Вже на початках існування Кола відбулось широке вшанування пам’яті В.Чер%
мака25, А.Малецького та О.Яблоновського26.

Найбільша популяризаційна історико%наукова акція Кола припала на квітень 1917 р.,
коли відбувся цикл лекцій під назвою “Причини занепаду Польщі”27. Доповідачами
були: Ф.Папе (“Попередні роздуми”), О.Галецький (“Експансія та толеранція”), Ф.Буяк
(“Господарське право”), С.Кутшеба (“Державне право”), Ю.Калленбах (“Моральні та
інтелектуальні засоби”), В.Конопчинський (“Перший поділ Польщі”), В.Токаж (“Два
останні поділи Польщі”), І.Хшановський (“Закінчення”), а також представник львів%
ського осередку Е.Ромер (“Географічні умови”). Цей викладовий цикл проходив у бурх%
ливій політичній атмосфері, коли Польща виходила з роздертої війною Європи та
здобувала свою незалежність. Концептуальна канва цих лекцій була своєрідною спро%
бою перегляду краківської історіографічної традиції, що спиралась на песимістичне
бачення причин занепаду Польщі. Нова візія минулого та сучасного польського на%
роду, запропонована доповідачами в широкому контексті європейської історії, ство%
рювала нову оптимістичну призму, вказала на перспективні шляхи майбутнього розвит%
ку історіографії. Про невипадковість цієї тенденції та відмову краківських істориків
від песимістичної традиції старшої генерації їхніх учителів свідчать також численні
гострі диспути у Колі навколо чергових перевидань “Нарису історії Польщі” М.Боб%
жинського. Загальною думкою було визнання цінності праці як видатної історіогра%
фічної пам’ятки; у той же час, стверджувалась застарілість концептуальних положень
праці, відкидалися запропоновані в ній головні вихідні моменти реконструкції минулого.

Попри обговорення вузьких дослідницьких проблем, на засіданнях Кола підні%
малася також проблематика ширшого характеру, пов’язана з визначенням майбутніх
шляхів поступу польської історичної науки. Актуальність та важливість цих проблем
стала особливо гострою в кризові для європейської історіографії періоди – в 10%х
роках ХХ ст. Започаткували цю, теоретичну за характером, дискусію два реферати
С.Кутшеби (“Організація нашої історичної праці”, “Хиби та завдання нашої історіо%
графії”), виголошені на засіданнях Кола в 1916 р. Обговорення проблематики було
призупинене воєнними подіями та продовжилось вже за інших як політичних, так і іс%
торіографічних, обставин у 1918 р. Дискусію, розпочату С.Кутшебою, продовжили
Ф.Буяк, С.Захоровський, В.Семкович, О.Галецький, Є.Барвінський і В.Конопчин%
ський. Більшість цих доповідей, де краківські історики накреслили програму роз%
витку історіографії на майбутнє, була опублікована в 1919 р. на сторінках журналу
“Польська наука”.

У часи Першої світової війни ситуація як Краківського кола, так й ІТЛ загалом
значно погіршилась. Неможливість через активні воєнні дії проводити засідання
у Львові призвела до тимчасового переходу роботи ІТЛ на краківські терени. Там,
після півторарічної перерви, в лютому 1916 р. відновилися засідання Краківського
кола28. Хоча Краківське коло війну також переживало важко, – багато його членів
виїхало, – все ж вдавалося проводити нерегулярні, але повноцінні наукові засідання
зі жвавим обговоренням доповідей. Назвемо деякі з них: В.Семковича “З петербурзь%
ких архівів (Про давній Коронний Архів)”, Ф.Конєчного “Ґенеза та сутність росій%
ської культури”, Ф.Папе “Тринадцятилітня пруська війна 1454%1466”, В.Собєського
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“Суперечливі наради в обозі під Смоленськом у 1610 р.”, А.Кшижановського “Про
економічні причини триваючої війни”, В.Конопчинського “Найновіша шведська істо%
ріографія” та багато інших. Війна також значно погіршила фінансовий стан Кола –
членські внески надходили нерегулярно, і тільки запроваджена управою так звана
“subsydia charitativa” по 40 крон від особи дозволила зібрати необхідні кошти29. Через
лихоліття війни кількість членів Кола зменшилася до 35 осіб.

Становлення та початкова діяльність Краківського кола ІТЛ продемонстрували
плідність і корисність ідеї регіонального поширення структури наукових організацій.
Постання нового дослідницького осередку та місцевої редакторської комісії “Kwar%
talnika Historycznego” створило цікавий прецедент, що мав вплив на подальшу долю
як ІТЛ, так і інших польських наукових інституцій. Позитивний досвід організації та
діяльності Краківського кола в 1913%1918 роках став прикладом для закладання чис%
ленних осередків Польського історичного товариства в інших регіонах країни у між%
воєнній та повоєнній Польщі, стрімкого поширення його впливу на більшість нау%
кових осередків.
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Віталій Тельвак.
Організація та діяльність
Краківського кола Історичного товариства у Львові (до 1918 року).
Стаття присвячена аналізу регіональних ініціатив Історичного товариства у Львові

на прикладі його краківського осередку. Досліджено обставини становлення та особли%
вості початків діяльності Краківського кола Товариства. Виявлено впливи набутого
організаційного досвіду на подальші регіональні ініціативи Історичного товариства.

Vitalij Telvak.
Organization and activities
of Krakiv’s circle of Historical association in Lviv (until 1918 year).
The article is devoted to the analyze of the regional initiatives of the Historical associa%

tion in Lviv at the example of his Krakiv’s centre. The circumstances of the creation and
peculiarities of the early activities of Krakiv’s circle of Association are investigated. The
influences of organizing experience to the next regional initatives of the Historical associa%
tion are revealed in the article.


