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ПЕРЕДМОВА 

 

Теза про історично зумовлену полемічність діало-
гу представників інтелігенції сусідніх національних спіль-

нот давно стала аксіоматичною, а саме це явище характе-

ризується як радше очікуване, аніж виняткове. Найчастіше 
така полемічність проявляється як більш чи менш гостра 

змагальність в обстоюванні інтересів свого народу, що не-

одмінно породжує суперечки довкола розмежування бага-

тьох сфер співжиття: від суто буденних – до символічних. 
Якщо вирішення таких суперечок відбувається з демон-

стративним нехтуванням інтересів опонуючої сторони, ви-

никає конфлікт, складність протікання якого залежить від 
усвідомлення потреби налагодити рівноправний конструк-

тивний діалог. 

Промовистим доказом сказаного є історія трива-
лих у часі та надзвичайно складних у своїй ґенезі взаємин 

українських і польських інтелектуалів. Їхнє становлення 

припадає на той час, коли позбавлені своєї державності 

українці та поляки перебували під владою Російської та 
Австрійської (від 1867 р. – Австро-Угорської) імперій. 

Зрозуміло, що найбільш інтенсивно така співпраця нала-

годжувалася в межах Дунайської монархії. Протягом пер-
шої половини ХІХ ст., маючи на меті пробудження своїх 

народів до активної культурної праці, представники поль-

ської та української інтелігенції вповні солідарно працю-

вали над поширенням освіти та культури у народному 
середовищі, успішно домовлялися про спільний фронт 

протидії імперському центру, розбудовували освітні та 

культурні інституції, навзаєм беручи участь у їхній праці. 
Все це дало підстави говорити про Галичину як національ-

ний «П’ємонт», що з нього має розпочатися відродження 

втраченої держави. 
Утім, у візію Галичини як національного «П’ємон-

ту» для українців і поляків від початку було закладено 

конфлікт історичних пам’ятей, адже йшлося про ексклю-
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зивне право на одну й ту саму територію – східногалицькі 

терени. На зламі століть очевидність цього конфлікту 

значно радикалізувала громадсько-політичні рухи. Україн-
ці щоразу частіше – і в пресі, і з парламентської трибуни – 

наполягали на потребі поділу Галичини на західну поль-

ську та східну українську частини. А у польському русі 
дедалі більшу популярність здобувала ідеологія Націо-

нально-демократичної партії (ендеків), де українське пи-

тання розглядалося виключно з імперської перспективи – 

як «внутрішня» справа багатоетнічного суспільства ко-
лишньої Речі Посполитої. 

Такі політичні тенденції сформували суспільний 

запит представникам історичного цеху. Українські дослід-
ники здебільшого узасаднювали наукову схему М. Гру-

шевського, в якій українці поставали «звичайним» євро-

пейським народом – із власною територією «від Сяну до 
Дону», а також культурною та державницькою традицією, 

котрих витоки сягають середньовічних часів. Їхні польські 

колеги, захоплені неоромантичними віяннями, поверну-

лися до категорії «свійщини» при зверненні до минулого 
українських земель, повсюдної заміни топоніму «Україна» 

на «Русь», зрештою, реанімували «ягеллонський міф», що 

утверджував у суспільній свідомості ілюзію гармонійного 
співіснування сусідніх народів у межах давньої Речі Пос-

политої, що було прозорим натяком на потребу її відрод-

ження у майбутньому, бажано в кордонах 1772 р. 

В інституційному вимірі інтелектуальними осеред-
ками для опонуючих сторін стало очолене М. Грушев-

ським Наукове товариство імені Шевченка та його «Запис-

ки», з одного боку; з іншого – Історичне товариство у 
Львові та «Kwartalnik Historyczny», довкола яких концен-

трувалися польські історики краю. Згадані культурні 

інституції, попри універсальність опрацьовуваної їхніми 
представниками проблематики, були сфокусовані на ми-

нулому галицького регіону, з відповідним завданням дове-

дення власного «історичного права» на ці обшари. На-
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цікавляться краєзнавці, журналісти і пересічні грома-

дяни»
39

. 

Спробу стислого аналізу сучасних українських 
досліджень благодійності Б. Хмельницького на користь 

Православної Церкви здійснила В. Коцур. Науковець 

знову-таки обмежилася короткими анотаціями змісту нау-
кових та науково-популярних праць із цієї тематики

40
. 

Тож стаття має радше бібліографічну цінність.  

Важливий історіографічний підтекст мають статті, 

які відбивають полеміку між Н. Яковенко
41

 та В. Степан-
ковим

42
, адже сама драматургія жанру заздалегідь перед-

бачала оцінки доробку попередників та вписування його в 

історіографічний контекст.  
Загалом, стан наукової розробки теми вимагає по-

дальшого ґрунтовного дослідження образу Б. Хмельниць-

кого в усіх трьох історіографіях. Проте історіографічна 
ситуація характеризується й наявністю цінних спостере-

жень та узагальнень, здатних виконати важливу інспіра-

тивну роль. 

                                                             
39 Ткачук А. Особливості висвітлення постаті Богдана Хмель-
ницького у сучасній польській та українській історіографії // 

Історичний архів. – 2015. – № 14. – С. 204. 
40 Коцур В. Сучасна українська історіографія про церковно-мо-

настирську благодійність гетьмана Б. Хмельницького // Часопис 

української історії. – Київ, 2014. – С. 91–99. 
41 Яковенко Н. У кольорах пролетарської революції // Україн-

ський гуманітарний огляд. – Київ, 2000. Вип. 3. – С. 58–78. 
42 Степанков В. 1648 рік: початок Української революції чи 

«домової війни» в Речі Посполитій? // Україна в Центрально-
Східній Європі (від найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – 

Київ: Інститут історії України НАНУ, 2003. – Випуск 3. – 

С. 369–414. 
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сина та П. Магочі
34

. Дві інші телеграфічно оглядають 

польські й українські дослідження постаті Б. Хмельниць-

кого. При цьому зміст статті про польську історіографію 
майже дослівно перенесено в іншу, де останню охарак-

теризовано разом з українською
35

. В аналогічній – стисло 

оцінюються українські дослідження сучасної польської 
історіографії доби Б. Хмельницького

36
. Дослідниця заува-

жує «зміну тональності в оцінках польськими істориками 

постаті Богдана Хмельницького», «зважений підхід 

Я. Качмарчика», монографію якого вважає «вершиною 
польської історіографії в дослідженні постаті Б. Хмель-

ницького»
37

. Особливості підходів авторки до дослід-

ження добре видно з узагальнень: «Підводячи підсумок 
аналізу сучасної польської історіографії, присвяченої пос-

таті Богдана Хмельницького, маємо зазначити, що коли не 

зважати на згадки про гетьмана в узагальнювальних пра-
цях, то вона не така вже й розлога порівняно з досліджен-

нями часів поневолення і у роки другої Речі Посполи-

тої»
38

; або наступна теза, яка підсумовує стан української 

історіографії: «Сучасна українська історіографія проблеми 
може бути охарактеризована як доволі розлога. Окрім нау-

кових досліджень, опубліковано широке коло науково-

популярних праць. Поруч із вченими постаттю гетьмана 

                                                             
34 Ткачук А. Постать Б. Хмельницького в зарубіжній англомов-

ній історіографії // Чорноморський літопис. – 2013. – № 8. – 

С. 72–81. 
35 Ткачук А. Відображення постаті Б. Хмельницького в сучасній 

польській історіографії // Історичний архів. – 2014. – № 13. – 

С. 164–167. 
36 Ткачук А. Особливості висвітлення постаті Богдана Хмель-
ницького у сучасній польській та українській історіографії // 

Історичний архів. – 2015. – № 14. – С. 200–208. 
37 Ткачук А. Відображення постаті Б. Хмельницького в сучасній 
польській історіографії // Історичний архів. – 2014. – № 13. – 

С. 165–166. 
38 Там само. – С. 166. 
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приклад, у статутних документах Історичного товариства 

прямо вказувалося завдання «пробудження та допомоги 

розвитку історичних наук із особливою увагою до ми-
нулого Червоної Русі». Тому й друкований орган створе-

ної Ксаверієм Ліске інституції від самих початків був 

зорієнтований на відстоювання виняткових прав поляків у 
межах давньої Речі Посполитої. 

Так назрівав конфлікт: шукаючи підтримки, поль-

ські та українські інтелектуали гальванізували незадово-

лення своїх спільнот «апетитами» сусіда, що значно роз-
ширило «територію» конфлікту, втягнувши до нього най-

ширші маси громадянства. Усе це закінчилося збройним 

протистоянням у першій українсько-польській війні 1918-
1919 р., в якій українці втратили шанс повернути держав-

ність, а поляки окупували Східну Галичину. У міжвоєн-

ний час конфлікт між національними елітами лише погли-
бився, адже польська влада взяла курс на ґвалтовну дена-

ціоналізацію української меншини, радикальне згортання 

громадянських свобод. Попри це, частина представників 

як польської, так і української інтелігенції – світської та 
духовної – вказували на небезпеку такого стану речей, 

закликаючи до нормалізації діалогу. Саме їхня позиція є 

особливо цінною для авторів колективної монографії, 
адже дає можливість простежити ґенезу об’єднавчої рито-

рики, спрямованої на налагодження рівноправного міжна-

ціонального діалогу. 

Саме щойно згадані, як і багато інших аспектів 
співжиття представників української та польської інтелек-

туальної еліт, перебувають у полі зору авторів представ-

леної на розсуд читача колективної монографії. Звісно, 
опубліковані матеріали не претендують на всебічне ви-

вчення складного історіографічного феномену польсько-

українського діалогу. Вони радше сигналізують про по-
требу продовження спільних пошуків над його осягнен-

ням та подальшого розширення кола зацікавлених дослід-

ників, насамперед, з країн Центрально-Східної Європи. 
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Звернемо також увагу на ту обставину. що підняті 

в книзі проблеми мають не лише історіографічну ціка-

вість, але й небуденну актуальність для сьогодення. Адже 
як понад сто років тому, так і зараз ми спостерігаємо не-

безпечну динаміку українсько-польського культурного 

діалогу. Йдеться про небачені перед тим масштаби та гли-
бину втручання політики та політичних діячів у роботу 

експертів різних рівнів. Історія та історична пам’ять що-

разу частіше та масштабніше стають інструментами здо-

буття електоральних симпатій та об’єктами неприхованої 
маніпуляції з боку всіх учасників політичного життя. Та 

найбільш безцеремонно з ними поводяться активісти 

правого спектра політичних рухів. З ними співпрацюють 
деякі представники історичного цеху, котрі симпатизують 

такій ксенофобській риториці, тим самим легітимізуючи 

процеси ґвалтовного згортання рівноправного та толе-
рантного міжнаціонального діалогу, що ним були позна-

чені польсько-українські взаємини 1990 – початку 2000-х 

років. Сьогоденними наслідками такої бруталізації та інст-

рументалізації минулого стало стрімке «іншування» сусід-
нього народу, перетворення етнічно «Іншого» на культур-

но та ментально «Чужого». На жаль, соціологічні дослід-

ження доводять «успішність» такої політики та проро-
кують невтішні перспективи. Тож автори проєкту своїми 

текстами намагаються привернути увагу сучасників до 

того, що популярна Гегелева сентенція про виховну без-

порадність історії вкотре може довести свою слушність на 
непоправну шкоду обом нашим народам. 

Пропонована колективна монографія стала підсум-

ком реалізації проєкту «Українські та польські інтелек-
туали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: 

співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення» за грантом 

Президента України докторам наук для здійснення науко-
вих досліджень на 2019 рік (Ф 84). 

 

Віталій Тельвак
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плідні), так і не створивши цілісного полотна. До того ж 

дослідник не концентрувався на проблемі образу 

Б. Хмельницького. 
В історіографічному кошику є декілька статей, 

безпосередньо присвячених аналізу окремих сегментів 

доробку різних сучасних істориків на ниві висвітлення 
діяльності Б. Хмельницького. Насамперед варто згадати 

статтю В. Яценка, у якій в межах стислого аналізу під-

ходів сучасної російської історіографії до вивчення доби 

Б. Хмельницького зроблено слушні спостереження щодо 
формування новітніх образів Б. Хмельницького. Зокрема, 

дослідник зазначив, що більшістю російських істориків 

«зовнішньополітична діяльність Хмельницького подається 
лише у фарватері російської зовнішньої політики»

31
. У 

цьому ж таборі нехтують дослідженням державотворчих 

процесів і намагаються подати ключові події 1648–
1653 рр. так, «аби московський вибір Б. Хмельницького 

здавався безперечним і неминучим»
32

. Водночас Т. Таїро-

ва-Яковлєва демонструє «нетрадиційний для російської 

історіографії погляд на Хмельницького як на діяча, що 
проводив самостійну політику, узгоджену не з політичним 

курсом котроїсь чужоземної держави, а з потребами Геть-

манщини», «пробує спростувати й іще один сюжет імпер-
ської історичної моделі, згідно з яким Хмельницький при-

став на московську протекцію через «одновірність» та 

«однопмлемінніcть» українців та московитів»
33

.  

Чотири короткі статті належать перу А. Ткачук. В 
одній із них побіжно згадано доробок З. Когута, Ф. Си-

                                                             
31 Яценко В. Сучасна російська історіографія про козацьку 

революцію 1648–1657 рр. // Записки Харківського історико-

філологічного товариства. Нова серія. – Харків, 2005. – Т. 11. – 
С. 278. 
32

 Там само. – С. 271. 
33 Там само. – С. 276–277. 
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заувага в постановочному плані про концепції Я. Качмар-

чика та В. Сєрчика щодо сутності політичної програми 

Б. Хмельницького належать О. Рудій. Дослідниця зазна-
чила, що «В. Сєрчик, Я. Качмарчик, М. Франц, на відміну 

від учених ХІХ – початку ХХ ст., визнають існування у 

Б. Хмельницького чіткої політичної програми створення 
незалежної козацької держави» і «переконані, що лише 

після Зборова і поразки під Берестечком козацький геть-

ман почав шукати шляхів створення самостійної Україн-

ської держави, незалежної від Речі Посполитої»
27

. Мір-
кування названих польських істориків на хронологію поя-

ви в Б. Хмельницького інтенцій до незалежності без 

глибшого аналізу протиставляються поглядам В. Смолія 
та В. Степанкова

28
. 

Слід згадати і доробок Д. Бравцева, що стосується 

вивчення сучасної російської історіографії доби Б. Хмель-
ницького

29
. Однак фокусуючись, як слушно зазначав 

В. Маслак
30

, здебільшого на реферуванні розділ за розді-

лом праць Л. Заборовського, Б. Флорі, Г. Саніна й Т. Таї-

рової-Яковлєвої, виданих до 2004 р., дослідник спромігся 
лише на розрізненні спостереження (хоча періодами й 

                                                             
ХІ–XVIII століть. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2000. 
– С. 285–292. 
27 Руда О. Формування історіографічного образу українського 

козацтва в польській історичній думці // Україна – Польща: істо-

рична спадщина і суспільна свідомість / відп. ред. М. Литвин. – 

Львів, 2011. – Вип. 3–4. – С. 265–266. 
28 Там само. – С. 266. 
29 Бравцев Д. Національно-визвольна війна українського народу 

середини XVII ст.: сучасна російська історіографія // Козацька 

спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення 

Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАН 

України. – Нікополь; Запоріжжя, 2004. Вип. 1. – С. 87–95. 
30 Маслак В. Ранньомодерна українська державність очима су-

часних польських та російських істориків. – Кам’янець-Поділь-

ський, 2014. – С. 11–12. 

 
 

МІЖ СПІВПРАЦЕЮ ТА КОНФЛІКТАМИ 

 

Лідія Лазурко 

 

Дослідження українських вчених на сторінках 

польських історичних часописів Львова XIX ст. 
 

Наукова преса як важлива складова професійного 

ландшафту історичної науки з’являється у Львові у пер-

шій половині XIX ст. услід за першими науковими об’єд-
наннями та стає виразником їхніх інтересів і невід’ємною 

частиною комунікативного процесу. Науковий журнал як 

явище стає однією з найбільш мобільних форм професій-
ної діяльності, а тому вивчення його змісту та обставин 

функціонування дає можливість відстежувати зміни, які 

переживала історична спільнота. А у контексті багато-
культурної Галичини вивчення матеріалів наукових часо-

писів ще й дає змогу прослідкувати співпрацю науковців 

краю.  

Одним з перших львівських видань, що претенду-
вало на роль наукового часопису, і значну частину змісту 

якого займали питання історії, став орган наукового 

товариства «Оссолінеум», що з різною періодичністю та 
під різними назвами видавався протягом 1828–1869 рр. 

Ще у 1817 р. граф Юзеф Максиміліан Оссолінський засну-

вав у Львові, у приміщенні колишнього монастиря сестер 

ордену кармеліток, приватну бібліотеку. Її фонди склада-
ли книги з його ж колекції та зібрань графів Любомир-

ських, Скарбків, Сапег та інших.  

У 1827 р. на базі бібліотеки було створене поль-
ське науково-дослідницьке товариство «Оссолінеум», або 

«Інститут Оссолінських», чия історія давно стала об’єктом 

наукового вивчення
1
. Значно менше уваги приділялося 

                                                             
1
 Gębarowicz M. Zakład narodowy imienia Ossolińskich we Lwo-

wie. – Lwów: wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926. – 



10        Лідія Лазурко 

 

історії діяльності видавничої трибуни цього наукового 

закладу – першого наукового часопису Львова, до роботи 

над яким періоди, що залучалися й українські вчені.  
Протягом 1828–1830 рр. видання називалося «Cza-

sopism naukowy Księgozbioru publicznego imienia Ossoliń-

skich», у 1831–1834 та 1841 рр.– «Czasopismo Naukowe od 
Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich», у 1842–1844 та 

1847–1848 рр. – «Biblioteka Naukowego Zakładu imienia 

Ossolińskich», а протягом 1862–1869 рр. діяльність періо-

дичного органу Оссолінеуму провадилася під назвою 
«Biblioteka Ossolińskich» з підтитулом «historii, literaturze, 

umiejętnościom i rzeczom narodowym poświęcone. Poczet 

nowy». Започаткував цей видавничий проєкт о. Францішек 
Сярчинський – перший директор Оссолінеуму, що присту-

пив до своїх обов’язків у листопаді 1827 р. Назагал голов-

ним завданням Ф. Сярчинського, згідно з планами М. Ос-
солінського, було перетворення ввіреної йому інституції 

на науковий заклад, де здійснюється справжній інтелекту-

альний пошук. У цьому контексті вельми важливим було 

зорганізувати регулярне функціонування наукової трибу-
ни, якою мав стати часопис, орієнтований на кращі того-

часні взірці. Один з перших дослідників творчості Ф. Сяр-

чинського Теофіль Еміль Модельський вважав, що прото-
типом «Czasopisma naukowego…» був часопис чеського 

Національного музею, який з’явився у 1827 р. і мав назву 

«Časopis Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách»
2
. А 

сам Ф. Сярчиньський апелював до французького поета, 

                                                             
24 s.; Fischer A. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: Zarys 

dziejów. – Lwów: wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

1927. – 96 s.; Wasylewski S. Pod kopułą lwowskiego Ossolineum: 

Pamiętnik stypendysty i asystenta Zakładu Narodowego im. Ossoliń-

skich w latach 1905–1910. – Wrocław: wyd. Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich, 1957. – 214 s. 
2 Modelski T. Ossolineum i czeskie Muzeum Narodowe (Pierwsze 

związki i zawiązki) // Roczn. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1953. – 

t. 4. – S. 200. 
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реяслава 1654 р. в українській, російській та польській 

історіографіях. У рамках таких фронтальних досліджень 

змістовно розглянуто й історіографію 1990-х рр., що, крім 
усього, дає й ретроспективу, таку важливу для з’ясування 

ґенези тих чи тих історіографічних уявлень. 

Якщо в статтях, присвячених українській та ро-
сійській історіографіям, загалом наявні лише короткі сю-

жети, то панораму поглядів і думок у сучасній польській 

історіографії розглянуто ґрунтовно. К. Петкевич та М. На-

гельський поглибили напрацювання Я. Качмарчика
22

, 
Г. Літвіна

23
, З. Вуйцика

24
, Д. Геровського

25
 стосовно пе-

реяславського задуму Б. Хмельницького. 

На думку Т. Хинчевської-Геннель, інтерпретації 
Я. Качмарчика та В. Сєрчика «засадничо не відрізняються, 

якщо йдеться про генеральний погляд на повстання 

Хмельницького»
26

. В українській історіографії коротка 

                                                             
21 Ясь О. Образи Переяслава в українській історіографії акаде-

мічної доби (початок ХІХ – кінець 80-х рр. ХХ століття) // 

Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження) / 

Відп. секретар Я. Федорук. – Київ: Смолоскип, 2003. – С. 524–

604. 
22 Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. – Перемишль; 
Львів, 1996. – 328 с. 
23 Litwin Н. Od unii lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. 

Rzeczpospolita a Ukraina. Szkice wydarzeń politycznych // Między 

sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie / Red. T. Chynczewska-

Hennel i N. Jakowenko. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschod-

niej, 2000. – S. 96–124. 
24 Wójcik Z. dziejów organizacji dypłomacji polskiej w drugiej 

połowie XVII wieku // Polska służba dypłomatyczna XVI–XVII 

wieku / Red. Z. Wójcik. Warszawa: PWN, 1966. – S. 254–296. 
25 Gierowski J., Przeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–

1763) // Wielka Historia Polski. Kraków: Fogra, 2004. – T. 5. – 
432 s. 
26

 Chynczewska-Hennel T. Polscy historycy o Kozaczyznie XVII 

wieku // Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії 
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стосунків
15

. Як зазначав В. Маслак, «образ української 

державності, сконструйований більшістю сучасних поль-

ських істориків, навіть й авторами загальників з польської 
історії, базується на опції, яка описує протистояння сере-

дини – другої половини XVIIІ ст. як війну за одержав-

лення українського світу, розглядає шанси на здобуття не-
залежності та подає подальшу історію Гетьманщини крізь 

призму ступеня реалізації ідеї самодостатньої державності 

з гетьманом на чолі»
16

. 

Загалом дослідження В. Маслака, описуючи за-
гальні закономірності формування моделей ранньомодер-

ної української державності в сучасній польській та ро-

сійській історіографії, сутність цих моделей, створює доб-
ре підґрунтя для дослідження еволюції образу Б. Хмель-

ницького. Аналогічну роль відіграють і якісні історіогра-

фічні дослідження В. Брехуненка
17

, В. Кравченка
18

, М. На-
гельського

19
, К. Петкевича

20
, О. Яся

21
 про концепції Пе-

                                                             
15 Там само. – С. 284–285. 
16 Маслак В. Ранньомодерна українська державність очима су-

часних польських та російських істориків. – Кам’янець-Поділь-

ський, 2014. – С. 287. 
17 Брехуненко В. Переяславська рада 1654 року в російській 

історіографії // Переяславська рада 1654 року (історіографія та 
дослідження) / Відп. секретар Я. Федорук. – Київ: Смолоскип, 

2003. – С. 605–652. 
18 Кравченко В. Концепції Переяслава в українській історіогра-

фії // Переяславська рада 1654 року (історіографія та досліджен-

ня) / Відп. секретар Я. Федорук. – Київ: Смолоскип, 2003. – 

С. 463–523. 
19 Нагельський М. Переяславська угода 1654 року у польській 

історіографії // Переяславська рада 1654 року (історіографія та 

дослідження) / Відп. секретар Я. Федорук. – Київ: Смолоскип, 

2003. – С. 653–679. 
20 Петкевич К. Переяславська рада 1654 р. в найновішій поль-
ській історіографії та публіцистиці // Схід-Захід: Історико-куль-

турологічний збірник. – Випуск 9–10: Patria / за ред. В. Крав-

ченка. – Харків, 2008. – С. 32–51.  
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драматурга і критика Жана Франсуа де ла Арпа, який в 

наукових часописах вбачав шлях до швидкого поширення 

наукової інформації. 
Відповідно до волі фундатора установи, часопис 

мав інформувати читачів про праці вчених, що зберігалися 

у колекціях закладу, поширюючи «світло науки»
3
. Але 

вже від початку Ф. Сярчиньський вирішив не обмежувати-

ся тільки цим і звертався до усіх, «чия письменницька, 

зазвичай невдячна, праця поєднує різноманітні товарист-

ва… чий смак не зіпсутий, хто зацікавлений пам’яттю про 
славу предків і мову вітчизни, хто відчуває насолоду в цій 

справі»
4
, з проханням надавати матеріали для часопису. У 

намірі редактора було збирати все, що є найкращим і най-
істотнішим у науковому житті, і повідомляти про це, що-

би дати уявлення про рівень польської науки і культури.  

28 квітня 1828 р. у друкарні Юзефа Шнайдера бу-
ло видрукувано перший номер «Czasopisma Naukowego 

Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich». Для кращо-

го уявлення про теми й проблеми, які піднімалися на сто-

рінках цього видання і задали тон усім подальшим видан-
ням закладу, проаналізуємо його зміст. Перший номер 

часопису відкривався спогадами про графа Юзефа Макси-

міліана Оссолінського, зокрема читачів ознайомили з біо-
графією та творчим доробком фундатора інституції

5
. А 

першим дослідженням цього номера стала праця Ф. Сяр-

чинського про походження назви «словяни». Автор нама-

гався знайти відповідь на питання про те, що дало початок 

                                                             
3 Obwieszenie Czasopisma, które Zakład naukowy księgozbioru 

imienia Ossolinskich wydawać będzie // Czasopismo Naukowego 

Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich (dalei – CNKPiO). – 

1828. – z. 1. – S. 1.  
4 Там само. – S. 5.  
5 S... [F. Siarczyński]. Wspomnienie zasług i dzieł męża wieko-
pomney pamięci Józefa Maxymiliana Hrabiego z Tenczyna Ossoliń-

skiego, jako dług wdzięczności narodowey // CNKPiO. – 1828. – 

z. 1. – S. 9–38. 
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цій назві – поняття «слово» чи «слава», а також чи слов’я-

ни, словаки, склавини є одним народом. Проаналізувавши 

назви різних народів, автор зробив висновок, що усі вони 
були видозмінами первинної назви «славів»

6
. За цим слі-

дувала розвідка про давнє поселення радимичів і в’ятичі, 

котрі жили над Сяном і сусідили з ляхами та русичами, у 
якому Ф. Сярчинський, опираючись на інформацію давніх 

руських літописів, розширив географію наукових пошуків, 

аналізуючи гідронімів
7
. 

Цей інтерес Ф. Сярчинського – головного редак-
тора, автора і видавця в одній особі – до історії Русі та 

слов’янської тематики відкривав видання й для тодішніх 

українських дослідників. Вельми цікавою і показовою для 
цього періоду діяльності є перша публікація польською 

мовою вступної статті Івана Могильницького «Про руську 

мову», написана до підручника «Граматика язика словено-
руського» (1823 р., автором перекладу з української на 

польську був поет Людвік Набєлак)
8
. Нагадаємо, що І. Мо-

гильницький був першим серед західноукраїнських мово-

знавців, хто обґрунтував положення про самостійність і 
самобутність української мови, чим спростовував пошире-

ні тоді уявлення про українську мову як діалект польської 

чи російської та аргументовано представляв її як одну з 
реальних східнослов'янських мов

9
.  

Отож, розглянемо детальніше, якою постає перед 

читачами часопису руська мова у представленні І. Мо-

                                                             
6 Fs. S. [F. Siarczyński]. Rozprawa, czyli Sławianie, lub Słowianie 

zwać się, i mówić właściwie maią // CNKPiO. – 1828. – z. 1. – 

S. 39–63. 
7 Fs. S. [F. Siarczyński]. Badanie o dawney siedzibie Radymiczanów 

i Wiatyczanó, nigdyś nad rzeką Sanem w sąsiedztwie Lachów i 

Rusnów zamieszkałych // CNKPiO. – 1828. – z. 1. – S. 64–75. 
8 Rozprawa o języku ruskim, przez Jana Mogilnickiego // CNKPiO. 
– 1829. – z. 3. – S. 56–87. 
9
 Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1848. – 

Kraków, 1973. – S. 82. 
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жується на аналізі чинників і перебігу формування цього 

образу. Розглядаючи суспільно-політичне тло, В. Маснен-

ко увиразнює імпульси, які були генеровані суспільно-
політичними практиками влад, та реакцію соціуму на них, 

простежує еволюцію ставлення влад і соціуму до постаті 

Б. Хмельницького. Такі спостереження, доповнені статис-
тичними відомостями, мають важливе значення для розу-

міння того ідеологічного та суспільного контекстів, у яких 

розвивалися наукові дослідження постаті Б. Хмельниць-

кого
13

. 
Монографія В. Маслака «Ранньомодерна україн-

ська державність в сучасній польській та російській істо-

ріографіях» аргументовано спростовує тезу про те, що 
будь-яка позитивна розмова про державотворчу діяльність 

Б. Хмельницького та добачання національних мотивів у 

подіях середини XVII ст. в Україні має присмак відповіді 
науки на актуальне ідеологічне замовлення в умовах від-

новлення української державності. Компаративна перс-

пектива дала змогу авторові показати, що «найважли-

вішою тенденцією доби став процес радикального збли-
ження підходів між польською, українською та модерні-

заторською складовою російської історіографії»
14

. Пере-

важна більшість польських істориків відмовилися від кон-
цепцій «меча, хреста і плуга», «домової війни» та «єдино-

го шляхетського народу», а в модернізаторському таборі 

російської науки позбулися великодержавницької пара-

дигми та «возз’єднавчої» візії українсько-російських 

                                                             
13 Масненко В. Міфологізація образу Богдана Хмельницького в 

українській історичній думці та національній свідомості ХХ – 

початку ХХІ ст. // Шості Богданівські читання: матер. Всеукр. 

наук. конф. з нагоди 415-річчя від дня народження гетьмана 

Б. Хмельницького. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – С. 27–31. 
14 Маслак В. Ранньомодерна українська державність очима 

сучасних польських та російських істориків. – Кам’янець-По-

дільський, 2014. – С. 284. 
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