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Міжнародна конференція 

 

Галичина у ХХ сторіччі. Край у тіні імперій 
 

 

3-5 червня 2010 р. 
Центр міської історії Центрально-Східної Європи у Львові 

Робочі мови конференції: англійська, німецька, українська 
 

Упродовж останнього часу Галичина епохи Габсбургів перетворилася на наукову парадигму, що 
поєднала різноманітні дослідницькі напрями. Галичина ХІХ сторіччя представляє типовий приклад 
для дослідження багатокультурності – з погляду літературознавства, культурознавства, історії 
юдаїки, славістики, германістики. Предмети досліджень з багатокультурності досі були 
гібридними й множинними, взаємно суперечливими та виключальними. Вони становили запізнілі 
процеси модернізації, різноманітні прояви та форми домінування над цим краєм. 
Поняття "Галичина" можна тлумачити по-різному: і як задвірок Габсбурзької імперії, і як 
літературну-живописну й багатокультурну Аркадію, і як національний П’ємонт, – перспективи та 
утворення цього простору такі ж різноманітні, як і культури, що тут існували, і тутешні відмінні 
способи письма: Галичина – Galizien – גליציה – Galicja. Звідси Галичина складається із кількох 
"Галичин", кожен з яких має свою традицію і свій наратив, і які до сьогодні розглядаються окремо. 
З ретроспективного погляду, це відокремлення є наслідком традиції дослідження, яка ґрунтується 
на національній парадигмі. Багатокультурна структура краю стала темою різноманітних 
ностальгійних дискурсів, що відображали усю складність стосунків часто лише в загальних 
обрисах. На практиці різні реальності Галичини взаємодіяли, впливали одна на одну та 
поєднувалися, співпрацюючи та конфліктуючи. 
Мета конференції – створити комунікативний простір, щоб вийти поза національні та 
міждисциплінарні межі й означити контури динамічного вивчення Галичини. Зосередитися 
потрібно на різних взаєминах у цьому історичному краї. Галичина як перетин націй, конфесій та 
мов була простором для змішання, гібридизації та культурного перенесення. Ще донедавна ці 
аспекти мало вивчалися у порівнянні із націєтворчими проектами в Галичині. Цей історичний край 
визначила австрійська бюрократія після першого поділу Польщі 1772 р., і він проіснував на мапі 
Європи до 1918 р. Утім він переживає відродження після 1989 р. Саме це оновлення і є 
відправною точкою конференції, націленої на обговорення традицій, які збереглися від 
Габсбурзької Галичини ХХ сторіччя.  
Засадничим питання є те, як статус-кво, укладений за правління Габсбургів, впливав на наступні 
форми влади, взаємодії та конфлікти, і як він змінювався у нових державах та імперіях (у Польщі, у 
Радянському Союзі). Аналогічно розглядається нацистський режим Галичини у контексті 
Голокосту, вигнання й втечі євреїв, що стало найзначнішим з кількох фатальних чинників, що так 
радикально  змінили край у 1940-х рр. Наслідки міжкультурних взаємин формують друге головне 
завдання конференції, що намагається простежити їх до сьогодні й далі в майбутнє. Водночас 
особливого зацікавлення викликають поєднання різноманітних наукових, художніх, економічних і 
політичних форм (від)будови Галичини. 
На конференції планується обговорити наступні питання: Як творці багатокультурного простору 
Галичини взаємодіють та взаємовпливають? Який досвід можна взяти з історії Галичини? Як вона 
впливає на сучасність та майбуття? Як використовувати спадщину Галичини у час глобалізації, і які 
наслідки / обов’язки це матиме? Як Галичину сформували імперії, світові війни, Голокост і 
вигнання? Як презентують і обговорюють Галичину сьогодні? 



 

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Відкриття, четвер, 3 червня 
 

19.00-21.00   Круглий стіл 1. Галичина: Творення дискурсу 
Модератор: Роман Дубасевич 

 

Конференцію розпочне перший із трьох запланованих круглих столів, який присвячено обговоренню 
семантичних розбіжностей у різноманітних дискурсах Галичини. Різні національні (державні) виміри 
цих перцептивних контекстів становлять головну тему обговорення, а також дискутуватимуться 
питання щодо ролі влади у цих дискурсах і проблема однобічного, перебільшеного висвітлення 
багатокультурності.  

В обговоренні беруть участь: Данута Сосновська (Варшава)| Кристоф Авґустинович (Відень)| 
Тарік Сиріл Амар (Львів)| Клаус Гедль (Ґрац) 

 

Вітальна вечеря 
 

П’ятниця, 4 червня 2010 
 

Відкриття конференції 
 

Секція I: Насилля, війна та ґендер 
Модератори: Анжеліка Лещанська-Шверк | Ігор Косик 

 

У першій половині ХХ сторіччя територія Галичини перетворилася на театр війни та насильства. Все 
почалося від Першої світової війни, продовжилося у Польсько-українській війні 1918-1919 рр. і 
протривало до Другої світової війни. Ці конфлікти і викликали радикальні зміни території, людності та 
суспільно-політичної ситуації. Відповідно вияви насилля відображалися у пам’яті й літературі. З іншого 
боку, на макро рівні населення Галичини теж перебували під різними впливами – наприклад, як 
жертви військових операцій або як учасники Руху Опору у підпіллі. Цей досвід треба особливо 
розглянути крізь призму ґендеру (ґендерних студій). 
 

09.10-10.30  Ян Сурман (Міннесота) | 
"Русь не танцює": Студентські протести 1907 р. у Львові.  

 

Йоанна Дуфрат (Вроцлав) | 
Ґендер на війні: участь польських жінок у боях за Львів і Східну Галичину (1918-
1919) 

 

Мартин Вайнберґер (Відень) | 
Перша світова війна як ґендерний конфлікт. Війна та ґендер в австрійській 
літературі про Галичину 

 

10.30-11.00  Перерва на каву 
 

11.00-12.15  Далія Офен (Єрусалим) | 
Єврейські жінки в Русі Опору або опір жінок: перегляд понять і подій  

 

Олена Петренко (Бохум) | 
Ідоли та вигнанці: проблема біографічної реконструкції жіночих постатей в УПА  
 

12.15-13.30  Обід 
 

Секція II: Погроми й вигнання 
Модератори: Клеменс Капс | Ігор Даценко 

 

Під час нацистської окупації й Голокосту в Галичині відбулися різноманітні погроми з участю місцевого 
населення. Ці події вже кілька років обговорюють у Центрально-Східній Європі, що стало відправною 
точкою для дискусій про відношення між зовнішнім пригніченням та внутрішньою співпрацею і/чи 
участю у геноциді й вигнаннях. Саме тому секція намагається простежити відмінності й подібності в 
погромах та дослідити питання  тяглості, зокрема у контексті державної влади та суспільно-



 

міжкультурних відносин. Хронологічні рамки охоплюють час від кінця ХІХ ст. і до Другої світової війни. 
Мета секція – випрацювати потенційні пояснення та контури компаративного аналізу.  
 

13.30-15.00  Тім Бухен (Берлін) | 
Погром у Західній Галичині 1898 р. 

 

Єжи Мазур (Бінгемтон) | 
Антиєврейські погроми у Західній Малопольщі у листопаді 1918 р. – На прикладі 
м. Бжесько 

 

Ева Редер (Відень) | 
Порівнюючи погроми у Львові 1918-19 рр. та Кракові 1945 р. 

 

15.00-15.30   Перерва на каву 
 

15.30-16.30  Іван-Павло Химка (Едмонтон) | 
Львівський погром 1941 р. 

 

Франциска Соломон (Відень) | 
Депортація євреїв з Буковини  

 

16.30-17.00   Перерва на каву 
 

Секція III: Довгі тіні імперій – постколоніальна Галичина? 
Модератори: Наталя Будникова | Клеменс Капс 

 

Впливи зовнішнього імперського правління на стосунки у багатокультурному краї були характерні для 
Галичини ХІХ-ХХ сторіч. Як межовий край між імперіями й націями, Галичина підпадала під 
різноманітні програми ‘окультурнення’ чи ‘привласнення’. На секції планують обговорити взаємодію 
між імперськими та національними привласненнями Галичини, а також зручність та межі 
терміносистеми постколоніальних студій.  
 

17.00-19.00  Роман Дубасевич (Ґрайфсвальд) | 
Суміш Галичина: загроза ти втрачений шанс? Про рецепцію гібридності у творах 
українських письменників  

 

Андреа Комлозі (Відень) |  
Австрійське зацікавлення у новому відкритті Галичини  

 

Філіп Гофенедер (Відень) | 
Карл Маркс між Галичиною та Радянським Союзом. Мовна політика України у 
1920-х рр.  

 

Субота, 5 червня 2010 
 

Секція IV: Культурна пам’ять 
Модератори: Симон Гадлер | Роман Дубасевич 

 

Головна тема цієї секції – Відродження Галичини упродовж останнього часу як предмет наукового 
дослідження, дискурсів пам’яті та ринкових стратегій. Повернення історичного наративу в напрямку 
культури, політики й туризму ставить питання, як ставитися до історії Галичини. Це також викликало 
дебати на тему різних форм пам’яті й етики – від літератури й мистецтва до формування громадського 
простору й політики вшанування.  
 

09.30-11.00  Катажина Котинська (Варшава) |  
Австрійський Львів у польській прозі ХХ сторіччя – втрачений рай?  

 

Роман Голик (Краків) | 
Край містечок, край сіл? Стереотипи про Галичину в українській та польській 
ментальності ХІХ-ХХ сторіч  

 

11.00-11.30  Перерва на каву 
 



 

 
11.30-12.30  Василь Расевич (Львів) |  

Візія Галичини: конструювання, інтерпретація, інструменталізація 
 

12.30-14.00  Обід: 

Презентація та стендова доповідь: Аспірантська програма “Австрійська Галичина 
та її багатокультурна спадщина” – огляд та перспективи проекту. 

  

Круглий стіл II: Галичина як віртуальний простір 
Модератори: Ігор Косик | Анжеліка Лещанська-Шверк  

 

Ґрунтуючись на підходах Секції IV, цей круглий стіл присвячений обговоренню Галичини в інтернет-
просторі. Головні питання такі: Які нові форми дискурсу пропонують нові форми медіа, як-от інтернет-
форуми та вісники он-лайн? Як інтернет долучається до творення транснаціонального дискурсного 
простору? Як впливає віртуальний дискурсний простір на творення історичних наративів? Круглий стіл 
включатиме презентацію кількох науково-культурних веб-сайтів. 
 

14.00-15.30  Вступна промова: Сара Фрошауер (Відень) |  
Присутність Центральної Європи на інтернет-порталах  

 

Виступи (регламент – 15 хвилин): Олександр Хохулін (Blog Mankurty, Львів) | Ігор Балинський 
(zaxid.net, Львів) | Каталін Теллер (Kakanien revisited, Відень) | Софія Дяк, Сергій Терещенко 

(Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів) 
 

Обговорення інтернет-сторінок і блогів: Жанна Слоньовська (Краків) 
 

15.30-16.00   Перерва на каву 
 

Круглий стіл III: Куди йдеш, Галичино? Дослідницькі парадигми на роздоріжжі 
Модератор: Андреас Каппелер (Відень) 

 

Потрібно підбити певні підсумки двадцятирічного рекламування Галичини. Під час цього 
завершального круглого столу планується представити результати конференції та обговорити 
майбутній потенціал вивчення Галичини – Галицьких студій та дотичних національних, 
транснаціональних і міждисциплінарних парадигм.  
 

15.30-16.00   Вступне слово: Юлія Сушицька (Редлендз) | 
   Східні Європа: Своє, що є також Чужим 
 

В обговоренні беруть участь: Катажина Котинська (Варшава) | Гаральд Біндер (Відень/Львів) | Юлія 
Сушицька (Редлендз) | Клеменс Капс (Відень) 

 

Контакти 
 

За подальшою інформацією та щодо питань 
реєстрації звертайтеся до д-р Ліліянb Радоніч 
Аспірантська програма “Австрійська Галичина та її 
багатокультурна спадщина”, Кафедра 
східноєвропейської історії, Віденський університет  
Тел.| + 43-1-4277-41120 
Email| ljiljana.radonic@univie.ac.at 
Інтернет-сторінка| http://dk-galizien.univie.ac.at 

Місце проведення конференції  
Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 
вул. Акад. Богомольця 6, Львів 
Тел.| +38-0322-751734 
Email| institute@lvivcenter.org 
Інтернет-сторінка| http://www.lvivcenter.org 
 

 
 
За фінансової підтримки:         
  


