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Seminarium w Lwowskim Muzeum Historii Religii,  
17 listopada 2021 roku

Dnia 17 listopada 2021 r. w Lwowskim Muzeum Historii Religii (LMHR) 
odbyło się seminarium naukowe (w trybie hybrydowym), zorganizowane przez 
Instytut Religioznawstwa – oddział LMHR oraz Instytut Ukrainoznawstwa 
im. I. Krypiakewycza (Wydział Nowej Historii Ukrainy i Literatury Ukraiń-
skiej). W wydarzeniu wzięli udział historycy z Uniwersytetu Rzeszowskiego: 
Agnieszka Kawalec (dr, adiunkt w Uniwersytecie Rzeszowskiem), Beata Lo-
rens (dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego) i Szczepan Kozak (dr hab., 
prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego). Tematyka spotkania koncentrowała się na 
wybranych wątkach z dziejów Galicji. 

Agnieszka Kawalec omówiła fascynacje szeroko rozumianą kulturą lu-
dową Augusta Belowskiego i jego najbliższych przyjaciół skupionych wokół 
almanachów literackich, wydawanych we Lwowie w latach lat 20. i 30. XIX 
wieku. Zainteresowania te, początkowo skupione na literaturze, wierzeniach 
i radycjach słowiańskich, z czasem zaczęły się profesjonalizować, obejmując 
elementy językoznawstwa, historii, etnografii. Ważnym elementem tych badań 
była ścisła współpraca młodych przedstawicieli polskiej i ukraińskiej inteligen-
cji, w tym członków tzw. Rosyjskiej Trójcy (m.in. z I. Wahylewiczem i J. Ho-
lowackim). Młodzi badacze poszukiwali wspólnych korzeni i tradycji, ale też 
własnej tożsamości narodowej. 

Beata Lorens przedstawiła referat zatytułowany „Problematyka bazyliań-
ska w polskiej historiografii – stan badań i perspektywy”, w którym dokona-
ła przeglądu piśmiennictwa poświęconego Zakonowi Ruskiemu św. Bazylego 
Wielkiego opublikowanego w XX i XXI w. Scharakteryzowała tendencje wi-
doczne w doborze tematyki publikacji poświęconych bazylianom w różnych 
okresach historycznych. Koncentrowały się one wokół zagadnień funkcjono-
wania zgromadzenia, historii poszczególnych placówek zakonnych, szkolnic-
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twa, działalności bibliotek i drukarni zakonnych. Przybliżyła projekty związane 
z problematyką bazyliańską zrealizowane w ostatnich latach, jak również będą-
ce w trakcie realizacji. 

Problematyką badań nad notariatem w Galicji zajął się prof. Szczepan Ko-
zak. W swoim wystąpieniu podsumował dotychczasową wiedzę na temat histo-
rii tej instytucji, skupiając się na głównych cezurach chronologicznych (tj. 1859 
i 1871 r.), wyznaczających ramy prawne funkcjonowania notariatu. Zajął się też 
zagadnieniami, które w sposób bardzo wyrazisty świadczyły o recepcji notaria-
tu w Galicji – liczebności notariuszy, działalności kancelarii notarialnych oraz 
samoorganizacji środowiska zawodowego notariuszy. 

W trakcie spotkania uczestnicy – obok dyskusji nad wygłoszonymi refera-
tami – podjęli też ważne decyzje dotyczące dalszej współpracy obu ośrodków 
w dziedzinie badań nad historią Galicji. Szczególne nadzieje budzą ustalenia 
obejmujące perspektywiczne badania nad religijnością społeczeństwa galicyj-
skiego. 

Dziękujemy prelegentom i słuchaczom za żywą dyskusję i ciekawe omó-
wienie wystąpień.


