


312 KOMUNIKATY

Dzieje Galicji jako problem historyczny. 
Numer monograficzny „Kwartalnika Historycznego”

„Dzieje zaboru austriackiego można traktować jako osobne zagadnienie historyczne.-------
Fakt niewoli państwowej nie oznacza wyłącznie tylko poddania obcym interesom-------jakiejś grupy
narodowej, ale równocześnie jest też w taki czy inny sposób poddaniem i państwa zaborczego pod 
wpływ tej podbitej ludności” — słowa te napisał niemal 50 lat temu Henryk W e r e s z y c k i  w arty
kule zatytułowanym „Dzieje Galicji jako problem historyczny”.

Od tego czasu historia Galicji była przedmiotem badań historiografii nie tylko polskiej, lecz —  
szczególnie po 1989 r. — także ukraińskiej, do których dołączała się historiografia angielsko- i nie
mieckojęzyczna. Intuicja Henryka Wereszyckiego została potwierdzona — odejście od odrębnego 
badania historii każdej z narodowości na rzecz analizy wzajemnych interakcji narodowości między 
sobą oraz z władzą państwową rzeczywiście zmierza do ukazania dziejów Galicji w kontekście różno
rodnych problemów, których znaczenie wykracza poza dzieje jednej prowincji. Warto przyjrzeć się 
bliżej temu dorobkowi ostatnich dekad.

„Kwartalnik Historyczny” zwraca się o nadsyłanie oryginalnych tekstów poświęconych różnym 
aspektom historii Galicji w monarchii habsburskiej (1848-1918). Przede wszystkim warto przedsta
wić kierunki szczególnie owocnie rozwijane w ostatnich latach i dekadach. Chodziłoby więc, dla 
przykładu, o kwestie związane z rozwojem polskiego, ukraińskiego i żydowskiego ruchu narodowe
go we wszystkich jego przejawach, o funkcjonowanie legalnych instytucji politycznych, a także o hi
storię kultury, w tym rolę miast jako centrów zarówno nowego stylu życia codziennego, jak i nowego 
stylu uprawiania polityki, a także często miejsca tworzenia się modernistycznej wrażliwości estetycz
nej. Istotnym tematem jest także życie religijne w jego aspekcie społecznym wraz z rolą Kościołów
i wyznań w modernizacji postaw ludności wiejskiej oraz jej mobilizacji politycznej. Warto też zasta
nowić się nad modyfikacją, w świetle światowych debat nad kategorią modernizacji, obrazu galicyj
skiego zacofania znanego z „Nędzy Galicji w cyfrach” Stanisława S z c z e p a n o w s k i e g o .

Redakcja „Kwartalnika Historycznego” chętnie widziałaby teksty porównawcze ukazujące wy
brane zjawiska w perspektywie bądź to monarchii habsburskiej jako całości, bądź też wybranych re
gionów. Teksty w języku polskim lub w językach: angielskim, niemieckim albo rosyjskim prosimy 
nadsyłać do 1 grudnia 2007. Przy przygotowywaniu tekstów prosimy uwzględnić wytyczne instrukcji 
redakcyjnej „Kwartalnika Historycznego”, dostępnej na stronie internetowej (www. kh.semper.pl).

Errata
Redakcja „Przeglądu Historycznego” z zakłopotaniem stwierdza, że do numeru 1 z 2007 roku 

wkradł się błąd. Wymieniając miejsce pracy jednego z autorów, dr. Igora Kąkolewskiego, omyłkowo 
podaliśmy Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, podczas gdy powinien to być Nie
miecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Redakcja przeprasza Autora i Czytelników.


