Oblicza religijności w Galicji. Stan i potrzeby badań
Konferencja naukowa, Rzeszów – Lwów, 20-21 października 2022 r.
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Historii Religii we Lwowie, Instytut
Ukrainoznawstwa im. I Krypjakewicza NAN Ukrainy oraz Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Oblicza religijności w Galicji. Stan i potrzeby
badań.

Galicja to największa prowincja monarchii habsburskiej, niezwykle różnorodna pod wieloma
względami. Przez swe położenie geograficzne i uwarunkowania polityczne była terytorium
wielonarodowym i wieloetnicznym. Wyróżniała ją mozaika różnych kultur, języków, religii i wyznań.
Chcielibyśmy, aby te dwa ostatnie aspekty życia społecznego stały się podstawą dyskusji
podczas konferencji zatytułowanej: Oblicza religijności w Galicji. Stan i perspektywy badań.
Tematyka ta rzadko pojawia się w historiografii polskiej i ukraińskiej, często ma charakter
przyczynkarski, brakuje opracowań monograficznych. Celem niniejszej konferencji jest próba
rozpoznania stanu badań nad religijnością w Galicji, ustalenia kluczowych problemów badawczych,
które dotąd nie spotkały się z zainteresowaniem oraz wypracowanie postulatów badawczych. Równie
ważnym celem jest integracja środowiska badaczy, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy.
Pragniemy zwrócić uwagę na problemy, które dotąd w ograniczony sposób absorbowały środowisko
naukowe . Szczególnie interesujące wydają się nam następujące zagadnienia:
1. Wiara i jej podstawy:
- chrześcijańska
- w obrządkach: rzymskokatolickim, greckokatolickim, ormiańskim
- prawosławie
- staroobrzędowcy (starowiercy)
- protestanci
- żydowska
- muzułmańska
2. Kult i jego przejawy
- w kościołach: katolickim (trzech obrządków: rzymskokatolickim, greckokatolickim,
ormiańskim)
- w cerkwi prawosławnej
- storoobrzędowcy (starowiercy)
- w synagogach żydowskich
- w zborach ewangelickich
- w meczecie muzułmańskim
- miejsca kultu
3. Obrzędowość
- zwyczajowa (związana np. z rokiem liturgicznym u chrześcijan czy Żydów)
- tradycyjna, ludowa

- charakterystyczna dla różnych regionów, grup społecznych
- praktyki kulturowe
Powyższa problematyka może przejawiać się w wielu kontekstach. W perspektywie
historycznej, religioznawczej, kulturowej ale także w literaturze, sztuce, etnografii, edukacji religijnej.
Również współegzystencja / wzajemne relacje przedstawicieli różnych wyznań i religii, kultywowanie
wspólnych tradycji, zwłaszcza w społecznościach / rodzinach mieszanych kulturowo. Ważnym wydaje
się pytanie o podstawę źródłową i metodologię badań.
Oczywiście nie zamykamy się w zaproponowanych ramach tematycznych, chętnie poznamy
inne propozycje, które będą mieściły się w ogólnych założeniach programowych.

Termin konferencji
Konferencja odbędzie się 20 -21 X 2022 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zgłoszenia
Tematy referatów wraz z krótkim abstraktem należy zgłaszać do 30 VI 2022 r. na formularzu
zgłoszeniowym na adres: kawalecagnieszka@gmail.com
i.orlevych@gmail.com
Publikacja pokonferencyjna
Przewidujemy wydanie artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje wydawnicze. Teksty będą
opublikowane na łamach czasopisma Galicja. Studia i materiały (70 punktów według wykazu
czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki)
Członkowie komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr. Iryna Orlewicz
Dr. Oleksandra Kiryczuk
Dr. Agnieszka Kawalec
Dr. hab. prof. Szczepana Kozak

Обличчя релігійності в Галичині. Стан і потреби дослідження
Наукова конференція, Жешув – Львів, 20 -21 жовтня 2022 р.
Інститут історії Жешувського університету, Львівський музей історії релігії, Інститут
українознавства ім. І Крип’якевича НАН України, Університет ім Івана Франка у Львові
Запрошують взяти участь в науковій конференції: «Обличчя релігійності в Галичині. Стан і
потреби дослідження».

Галичина була найбільшою провінцією Габсбурзької монархії і надзвичайно різноманітною в
багатьох відношеннях. За своїм географічним положенням і політичними умовами це була
багатонаціональна територія. Її відрізняла мозаїка різних культур, мов, релігій і конфесій.
Ми пропонуємо, щоб ці два останні аспекти суспільного життя стали основою дискусій під час
конференції «Обличчя релігійності в Галичині. Стан і перспективи досліджень». Ця тема рідко
зустрічається в польській та українській історіографії, часто є дотичною та спорадичною, немає
монографічних досліджень. Метою конференції є спроба визначити стан досліджень
релігійності в Галичині, окреслити ключові дослідницькі проблеми, які досі не викликали
зацікавлення, та розробити методику подальшого вивчення. Не менш важливою метою є
інтеграція наукової спільноти, обмін досвідом, налагодження співпраці.
Хочемо звернути вашу увагу на проблеми, які досі лише частково були предметом
наукового дослідження. Особливо цікавими вважаємо наступні питання:
1. Віра та її основи:
- християнська
- в обрядах: римо-католицький, греко-католицький, вірменський
- православ'я
- старообрядці (старообрядці)
- протестанти
- юдеї
- мусульмани
2. Культ та його прояви:
- у католицьких
вірменський)

храмах

(три

обряди:

римо-католицький,

греко-католицький,

- у православній церкві
- старообрядці (старовіри)
- у єврейській синагозі
- у євангельському домі молитви
- у мусульманській мечеті
- місця культу
3. Ритуали:
- звичай (наприклад, літургійний рік у християн чи євреїв)
- традиційні, народні
- характерні для різних регіонів і соціальних груп
- культурні практики
Вищезгадані проблеми можуть проявлятися в багатьох контекстах. З історичної,
релігійної та культурної точки зору, а також у літературі, мистецтві, етнографії та релігійній

освіті. Також співіснування/взаємовідносини представників різних конфесій та релігій,
культивування спільних традицій, особливо в змішаних громадах/сім’ях. Важливим питанням є
джерельна основа та методологія дослідження.
Звісно, ми не обмежуємось запропонованими тематичними рамками, будемо раді
почути інші пропозиції, які відповідатимуть загальній програмі.
Дата конференції
Конференція відбудеться 20 - 21 жовтня 2022 р.
Подання матеріалів
Теми доповідей разом з коротким рефератом обсягом до 200 слів - до 30 VI 2022 r. на формі
заявки, email: kawalecagnieszka@gmail.com
i.orlevych@gmail.com

Публікація матеріалів конференції
Статті, які отримають позитивні рецензії/відгуки будуть опубліковані в журналі
«Галичина. Дослідження та матеріали» (70 балів за списком набраних журналів МОН)
Члени оргкомітету:
проф. д.і. н. Леонід Зашкільняк

к. і. н. Ірина Орлевич
к. і. н. Олександра Киричук
др. Агнєшка Кавалєц
др. габ. проф. Щепан Козак

