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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВІТНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ 
БІОГРАФІСТИКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ 

«POLISH BIOGRAPHICAL STUDIES»)
The trends of Development of Modern Polish Biography  

(on the Case Study of «Polish Biographical Studies»)
Визначено основні тенденції розвитку біографічних досліджень у Поль-

щі на початку ХХІ ст. За основу взято публікації наукового журналу «Polish 
Biographical Studies», що виходить у Щецині з 2015 р. при Центрі біогра-
фічних досліджень. Серед проблем, які порушують польські науковці, найпо-
мітнішими є біографії комуністичних функціонерів, військових та науковців 
різних галузей. Окрім того, дослідження стосуються постколоніального 
наративу в біографічних текстах і гендерних питань.
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In the article, we determined the main tendencies of the development of bi-
ography in Poland in the early 2000’s. In our research, we based on the publica-
tion of the scientific journal «Polish Biographical Studies», published in Szczecin 
since 2015 at the Center for Biographical Studies. The main problems raised by 
Polish researchers concern the biographies of Polish communists, the military, 
the multidisciplinary nature of biography, and the division of humanities into 
periods. Articles contained in the publication are divided into groups by topic, 
including political, intellectual, collective, female, and separately Jewish biog-
raphies. Also, we noted publications of biographical documents.

It has been found that Polish biographers are mostly interested in the period 
of the first two thirds of the twentieth century. In particular, they focus on biog-
raphies of thinkers of the Second Rzeczpospolita, educators, and politicians. In 
our study, we noted the discourse on fighting in the anti-German and anti-Soviet 
underground. Participation in the church and student organizations, as well as 
acquaintance with figures like Jozef Pilsudski or Roman Dmowski are very com-
mon in political biographies. With no exception for Jewish biographies, where 
most of the people mentioned as heroes of the uprising and underground move-
ments in the ghetto. Even though they went to Palestine, they remain «Polish» 
in biographical discourse. Also in «Polish Biographical Studies», most biogra-
phies also tend to be political and they “supersede” biographies of engineers, 
athletes, or artists.

Comparing the Polish biographical publication with the «Ukrainian Biog-
raphy» in 2013–2017, Ukrainians published almost twice as many theoretical 
works and biographies of scientists. It included more political and collective bi-
ographies and the same number of source articles. At the same time, there are 
more female biographies in the Polish edition, as well as biographies of Jews, 
while none in the Ukrainian. This explains that biographies of Polish Jews are 
perceived as the property of Polish society by Polish scholars when such identi-
fication almost does not in Ukraine.

Keywords: biography, scientists, political figures, Polish humanities, Polish 
Biographical Studies, Ukrainian biography 21st cent.

Біографічні студії часто розвиваються за спільними закономірностями, 
але, водночас, якісно відрізняються, якщо порівнювати різні національні 
наративи. Особливо цікавим для вітчизняної науки є досвід сусідів, зокре-
ма польських дослідників, які, хоч і мають низку посттоталітарних проблем, 
але значно більше просунулися в контексті західних постмодерних практик 
порівняно з українцями. Значним виразником тенденцій польської біогра-
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фістики є «Polish Biographical Studies», який започаткували у Щецині 2015 р. 
дослідники Центру біографічних досліджень місцевого університету. Аналіз 
праць, уміщених у даному виданні, дає можливість визначити головні тео-
ретичні проблеми й напрями людинознавчих питань, які порушують поль-
ські науковці в останні роки (Стамбол, І. 2019).

Питання тенденцій польської біографіки частково порушувалося в укра-
їнських досліженнях, зокрема в статтях В. Тимченка, який з’ясував особли-
вості традиції «Польського біографічного словника» (Тимченко, В. 2008). 
Також загальну картину польської біографістики в українському виданні було 
охарактеризовано в дослідженні К. Грисінської-Ярмули, яка лише оглядо-
во розглянула найновітніший період (Grysińska-Jarmuła, K. 2016). В той самий 
час у Польщі біографічним дослідженням присвячено багато робіт, зокре-
ма монографій, зокрема важливим є одне з останніх монографічних видань 
«Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych», що вийшло 2017 р.

Водночас статті видання «Polish Biographical Studies» раніше було проа-
налізовано лише частково (Стамбол, І. 2019). Тому дослідження їхньої тема-
тики та методики є актуальним. Отже, мета даної статті — визначити основ-
ні тенденції біографістики в розвідках, уміщених на сторінках вказаного 
видання, завданнями — з’ясувати тематику статей, методичні підходи, про-
фесійний склад досліджуваних постатей та період, якому надають перева-
гу дослідники, а також провести паралелі з сучасними українськими біо-
графічними студіями.

За тематикою статті, вміщені в «Polish Biographical Studies», можна поді-
лити на кілька груп. Одну з найважливіших груп, що стосується теоретич-
них праць з біографістики, було охарактеризовано раніше (Стамбол, І. 2019). 
Тому розглянемо її особливості в загальних рисах. Зокрема, Тереза Репа роз-
глянула біографії як психо-фізіологічне явище й визначила, що історич-
на біографія — це лише третій етап з’ясування життєвого шляху люди-
ни. Перші два — це аналіз фізіолога-медика, а далі — психолога (Rzepa, T. 
2013.). Кароль Олейник теоретизував у напрямі військової біографії, поді-
ливши джерела на ті, що стосуються мирного і воєнного часу. Він відзначив, 
що такі джерела часто є лише офіційними і щодо рядового складу важко 
знайти документи особового походження чи мемуари. Окрім того, К. Олей-
ник пояснив місце війни у біографіях військових діячів: вона є складним 
і часто суб’єктивно оцінюваним процесом, і переважно включає ідеологіч-
ну складову (Olejnik, K. 2013, s. 27–30). 

В контексті проблем біографії людини часів Польської народної рес-
публіки (PRL) Е. Красуцький простежив полеміку істориків тієї доби навко-
ло біографістики та виокремив поділ біографіки на «чисту» (де предметом 
дослідження є людина) та «претекстову» (де герой є вмонтованим в історич-
ні обставини), який запропонував Т. Лепковський. Ще один постулат цьо-
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го теоретика, озвучений 1975 р., полягає в тому, що біографістика має бути 
інтердисциплінарною, поєднувати науку й мистецтво, психологію та істо-
рію культури й ментальності, як і біологію та медицину (Krasucki, E. 2014). 
Цікавою є теза М. Дроздовського, що наділяв біографістику функцією долан-
ня конфлікту між особистістю й суспільством (Drozdowski, M. 2014).

Є. Ейслер у праці з провокативною назвою «Чому ми не любимо біогра-
фій, що стосуються осіб з часів ПНР?» відзначив, що серед причин малої 
кількості досліджень є складність вивчення життя людей, які пережили 
кілька епох, особливо для двадцятирічних докторантів. Також — переко-
нання багатьох істориків, що немає потреби досліджувати «безсенсовну» 
сьогодні «партійну» діяльність, на відміну від сучасного національного 
дискурсу; бажання в суспільстві забути прибічників та все, що пов’язане 
з «робітничим рухом» до 1989 р. (Eisler, J. 2014).

М. Шумило охарактеризував можливі варіанти підбору джерел і методо-
логію написання біографії «комуніста» (Szumiło, M. 2014). Є. Мадейський 
в огляді тенденцій літературної біографії кінця ХХ — початку ХХІ ст. запро-
понував кілька розподілів цього напряму: хронологічний (класична біогра-
фія — найстаріша, новіше — словники і ще далі сильветки); національні 
підходи до автобіографій (німецька теорія звертає увагу на пам’ять інди-
відуальну й колективну; англосакси — на риторичне і типологічне розу-
міння та ін); крім того, біографія поділяється на «як вид», «як випадкову 
ситуацію», «як текст культури» (Madejski, J. 2014). Також Є. Мадейський 
стверджує, що біографія зараз змінила орієнтацію до нового історизму, пост-
колоніалізму, гендеру й наукова біографія має потужного конкурента, яким 
є ЗМІ (Madejski, J. 2014).

Політична біографіка розкривається в кількох статтях, зокрема Марі-
ана Мрозка, присвяченій Євгеніушу Ромеру (Mroczko, M. 2013). Діяча 
зображено як гуманіста і патріота. Дві його основні іпостасі — географія 
й політика — вплинули на становлення польської державності. Відзначе-
но, що Ромер мав свої погляди на формування території Польщі і не пого-
джувався з Ю. Пілсудським. На його думку, кордон мав формуватися за гео-
графічним, культурним та історичним принципами. Перебуваючи, разом 
із Р. Дмовським на конференції у Парижі, створив картографічну комісію. 
Її роль стала вирішальною в контексті дискусії про кордони Польщі. Також 
автор відзначив місце Є. Ромера у перемовинах поляків щодо Галичини 
з американцями.

В зазначений період досліджено політичні віхи біографії Яна Вацла-
ва Махайського (Potkański, W. 2015). Він є одним з родоначальників поль-
ського анархізму, який отримав назву махаївщина. Я. Махайський, як від-
значив автор, вже зі студентського періоду перебував у середовищі лівих, 
за що отримав трійку з поведінки в університеті. Мав контакти з провідни-
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ми політиками, зокрема Р. Дмовським. Орієнтувався в дописах на пролета-
рів, але критикував Маркса. Внаслідок антицарської риторики відбув заслан-
ня в Сибіру, де встиг створити свою анархістську секту. 1917 р. перейшов 
до Росії, аби реалізовувати ідею «великої революції», за що 1926 р. похова-
ний у Москві як «герой революції».

Суспільно-політична діяльність Адама Плешнара й Адама Б’єня пов’я-
зана зі студентськими рухами Польщі. Так, Б’єнь іще юнаком брав участь 
у Варшавській битві, а 1928 р. став одним з організаторів «Союзу молоді Речі 
Посполитої» (Indraszczyk, A. 2013). Написав програму розвитку суспільства, 
де доводив, що необхідно змінити кордони Речі Посполитої. Також виступав 
за федералізацію Польщі — створення Ягеллонської унії. Плешнар форму-
вав власний світогляд у період німецької окупації — належав до руху дітей 
католицьких і зі становленням «соціалізму» потрапив під арешти в 1951 
і 1960 рр. Відзначився також участю в Організації молодих демократів і ство-
рив її осередок у Вроцлавському університеті (Tyszkiewicz, A. 2016).

Ще дві політичні біографії стосуються поляків, народжених на терито-
рії України: Леона Реутта і Жигмунта Березовського. Перший — дослідже-
ний як президент міста Дрогобич і секретар місцевої національної органі-
зації (Wątor, A. 2013). Другий, уродженець Білої Церкви, — як активний 
учасник польського руху в Києві. Також відзначено журналістську, громад-
сько-політичну та редакторську діяльність Березовського у «Політиці пра-
вовій» (Turek, W. 2013).

Наступна група досліджень — біографії науковців. Як і в Україні, науков-
ці в польській історіографії часто досліджуються поряд з їхніми здобутками 
в політиці, (класичний приклад — біографія М. Грушевського (Шаповал, Ю. 
2018)). В статті про Євгеніуша Квятковського — творця польської морської 
політики та доктрини унії Європи Центрально-Східної, висвітлено його гео-
політичні погляди, зокрема обґрунтування значення моря для Польщі та ідею 
вільного ринку (Drozdowski, M. 2014). За ініціативи Квятковського в Щецині 
відкрито господарську академію. Йому ж належить проект польського мор-
ського господарства. Ще один економіст, чию біографію вміщено в «Polish 
Biographical Studies» — Ян Пивоварчик. Автор з’ясував його участь у това-
ристві Християнської демократії, роль у становленні видання «Тygodnik 
powczesny», а також — теоретичні праці, що побудови і реалізації фашист-
ської економіки (Łętocha, R. 2015).

Ян Бобринський, якого автор дослідження відзначив як консерватора, 
публіцист та ідеолог, що походив з родини творця історичної школи в Кра-
кові. Відстоював ідею об’єктивізму в економіці — на противагу демагогії 
й некерованості. Інша ідея, котру він пропагував — господарчий фронт: про-
будження приватної ініціативи. Виступав також за етатитизм і непоруш-
ність прав власності (Paczos, S. 2015).



345

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ● ISSN 2307-5244  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ВИПУСК 52

Поряд з економістами, до науковців можна віднести й біографії педаго-
гів. Так, одне з досліджень присвячене засновнику ліцею в Щецині Болес-
лаву Садаю. Автор з’ясував походження і освіту педагога, зокрема, підкрес-
лено факт його стажування у Франції. Під час війни його заарештували нім-
ці й утримували як заручника (Magiera, E. 2015). Інший педагог — Тадеуш 
Лапушанський — розробив власну систему навчання й виховання. Його 
основна ідея виховання має три засади: права вихованців, розвиток індиві-
дуальних здібностей, заохочення до творчої праці. Автор відзначив похо-
дження педагога: народився у Львові й навчався у Кракові, а також — актив-
ну громадську діяльність під час навчання (Łętocha, R. 2016). Як своєрід-
не підтвердження педагогічного таланту Лапушанського автор статті навів 
статистику, за якою 63% його випускників вчасно завершили вищу школу, 
на противагу типовим для тодішніх реалій 20%.

Колективні портрети — наступна окрема група досліджень, вони сто-
суються академічних корпорацій (зокрема «Патрія», «Арконія» та «Регія») 
й молодіжних післявоєнних рухів. Автори довели, що молодь активно шукала 
себе в науці, про що свідчать виявлені їхні публікації. З’ясовано, що части-
на об’єднань молоді мала національно-католицьку спрямованість. Також 
досліджено кола, що утворились навколо видання «Академік», редактори 
якого друкували праці кількох напрямів: полоністичні, славістичні, лужиць-
кі (Sikorski, T. 2013).

Певною мірою, до колективного портрету належить історіографічний 
нарис, що стосується праць, присвячених основним польським політич-
ним мислителям 1918–1939 рр. Автор зробив висновок, що стан видань є 
незадовільним, бо не вистачає праць, присвячених постатям «другого ешело-
ну» (Sikorski, T. 2013). Також помітні дослідження щодо польських генералів 
і дипломатів, а також підприємців, які протидіяли націоналізації й змуше-
ні були емігрувати (Turek, W. 2015). Окремо варто відзначити історію трьох 
священиків-католиків, що працювали в приєднаних до Польщі землях із пере-
важно протестантським населенням. Їх діяльність супроводжувалася ути-
сками «соціалістичної» влади, їх навіть визнавали ворогами народу. Це три-
вало до перелому 1951 р., коли ситуація поліпшилася (Cichocka, M. 2016).

Наступну групу праць становить жіноча біографія: як колективна, так 
і життєписи окремих діячок. Серед колективних, досліджено Охотничу 
легію жінок — першу військову жіночу організацію в Польщі, створену 
у Львові, під час боротьби проти українців. Серед її організаторок були Олек-
сандра Загорська, Ванда Гетс, Марія Хоєрська, Галина Ковальська. У біогра-
фіях цих жінок, що характерно, відзначено і їхніх чоловіків та дітей. Частина 
діячок мали офіцерські звання. Авторка дослідження відзначила, що жіно-
ча організація відновила активність під час Другої світової війни — орга-
нізовувала посилки для підтримки фронту (Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, A. 
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2016). Інша досліджена жіноча організація — Національна жіноча організа-
ція, створена 1919 р. Авторка статті визначила колективний портрет лідерок 
організації, відзначивши релігійні й політичні аспекти післявоєнного часу 
(Mysiakowska-Muszyńska, J. 2017).

Окреме дослідження присвячене педагогу Яніні Соїньській, де вміще-
но спогади про неї колег і учнів (Król, J. 2015). А також — Ванді Полтав-
ській — лікарці й приятельці Яна Павла ІІ, авторці «Бескидської реколек-
ції». Досліджено її молоді роки, проведені в Любліні, відзначено перелом-
ний момент — розмову з Войтилою, після якої, вона і пішла за ним, зокрема 
до Ватикану (Wiertelak, P. 2016).

Документальні публікації, які також варто виокремити самостійною гру-
пою, стосуються переважно періоду протистояння з більшовизмом. Так, 
надруковано матеріали справи Леонарда Борковича — режисера, який 
зазнав репресій за знятий фільм. Причому серед причин його вироку були 
як економічні — велика зарплата акторам, так і, що, звісно, реальніше — 
«політична шкода» (Rembacka, K. 2013). Також опубліковано документи чле-
нів Клубу католицької інтелігенції — організації, створеної 1956 р. Кому-
ністи довго відмовляли Клубу в реєстрації, але зрештою дозволили (Siedziako, 
M. 2013).

Останньою групою статей, яку можна виділити в біографічному журна-
лі, є єврейська біографія. Так, у дослідженні, присвяченому Якубу Ласкеру, 
відзначено історії роду діяча, та характеристика сіонізму до війни. Доклад-
на розповідь про доступні й відсутні документи. Деталі операції «Берхарда» 
в Заксенгаузені з підробленням грошей союзників, у якій брав участь Ласкер 
(Konopczyńska-Tota, E. 2014). Магдалена Семчишин розмірковує над при-
чинами виїзду євреїв. Важливе спостереження авторки — в тому, що виїз-
ди з Польщі організували учасники підпілля з Варшави, Вільнюса і Рівно-
го. Значну увагу присвячено і неоднозначному сприйняттю євреїв у Польщі, 
умовам конспіративної роботи тощо (Semczyszyn, M. 2014).

Біографія іншого єврея — Леона Рейха — другого серед найпопулярні-
ших сіоністів у Польщі, тісно пов’язана з Україною. Він був членом сейму 
з 1923–1926 рр. Народився у Дрогобичі та під час навчання в університе-
ті Яна Казимира у Львові створив товариство «Сіон». Вів полеміку про те, 
що таке народ, визначив, що головне — це спільність і терпіння. Як делегат 
від українців брав участь в австрійському парламенті. 1918 р. заарештова-
ний у Львові як заручник. Також Рейх брав участь у Паризькій конференції 
й очолював організацію Євреїв Східної Галичини. Виступав за автономію 
євреїв у регіоні та вимагав окремого міністра в уряді Польщі. Мав також 
своєрідний погляд на українське питання: «євреї виступають за українську 
державу, бо українці бідні на інтелігенцію і євреї матимуть кращі варіан-
ти, ніж у Польщі» (Yasui, M. 2013). Він також виступив автором угоди між 
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поляками і євреями на 42 пункти й вів полеміку з іншим відомим мислите-
лем — Володимиром Жаботинським (Yasui, M. 2013).

На завершення цього огляду біографічних публікацій варто порівня-
ти тенденції польської біографістики з українськими. Як репрезентант укра-
їнських біографічних студій найліпше підходить спеціально орієнтоване 
видання «Українська біографістика», але варто відзначити, що його обсяг 
значно більший, тому кількісне співвідношення може бути лише умовним 
(Котлярова, Т. 2016). Тож, якщо порівняти польське й українське видання 
за вказані 2013–2017 рр., українці видали майже вдвічі більше теоретич-
них праць (6 до 11) та біографій науковців (8 до 16), з меншою різницею, 
але також більше політичних (9 до 13) та колективних біографій (11 до 16) 
і однакову кількість джерелознавчих статей (4 і 4). Водночас у польському 
виданні більше жіночих біографій (3 до 1), а також є три життєписи євреїв, 
тоді як в українському — жодного. Вочевидь, це пояснюється тим, що біо-
графії польських євреїв польські дослідники сприймають як надбання поль-
ського суспільства, а в Україні такого ототожнення майже не виникає.

Польських біографістів найбільше цікавить період перших двох третин 
ХХ ст. Зокрема, біографії мислителів часів Другої Речі Посполитої, освітян 
і державних діячів. Помітним є дискурс, присвячений боротьбі в підпіллі. 
Якщо схематично віддзеркалити колективний політичний портрет, то часто 
спільними моментами політичних біографій є участь у церковних та студент-
ських організаціях, а також знайомство діячів із Ю. Пілсудським чи Р. Дмов-
ським. Єврейська біографія — не виняток. Більшість згаданих осіб — герої 
повстань і підпільних рухів у гетто, тому, хоча вони й вирушили до Палести-
ни, в біографічному дискурсі їх лишають «своїми». За професійним скла-
дом у виданні «Polish Biographical Studies» більшість біографій також мають 
ухил до політичного контексту і вони «витісняють» біографії інженерів, 
спортсменів та митців.
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