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Релігія у дзеркалі права. 

Річ Посполита та її спадкоємці у ХІХ – на початку ХХ сторіч 

  

Центр міської історії Центрально-Східної Європи,  

вул. Акад. Богомольця 6, Львів 

15-17 квітня 2010 р. 

 
 Програма конференції  

 
 

 

14.00 – 17.00 

Ярослав Грицак/Ліліана Гентош,  

Релігія та право у Львові – Тур по місту, Місце зустрічі: Центр міської історії 

 

18.00 

Гаральд Біндер/Тарік Сиріл Амар,  

Привітання 

 

Ярослав Грицак,  

Програмна доповідь – Релігія у дзеркалі права: львівські приклади 

 

19.00. Вітальна вечеря 

 

 

 

9.00 

Івон Кляйнман,  

Вступне слово: концептуальні засади 

 

9.15 – 10.15  

Методологія та правнича термінологія  

Модератор: Тарік Сиріл Амар 

 

Трейсі Л. Вілсон,  

Традиційні назви й описи: роздуми над історичною етнографією та правовим 

плюралізмом  

Штефан Руперт,  

Між релігійним конституційним правом та „Staatskirchenrecht“ – аналіз 

правових стосунків між державою та релігійними громадами впродовж XVIII-

XIX сторіч  
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10.15 Перерва на каву  

 

10.30 – 12.45 

Релігія у конституціях та інших джерелах права 

Модератор: Штефан Руперт 

 

Юрґен Гейде,  

Полеміка й участь – антиєврейське законодавство польського Сейму XVI 

сторіччя та його політичні контексти 

Івон Кляйнман,  

Релігійні громади у ранньомодерній конституційній думці: погляди шляхти, 

міщанства та депутатів Чотирьохрічного сейму  

Яна Остеркамп,  

Уявна федералізація та “уявні громади” у польській частині Габсбурзької 

імперії 

Себастьян Рімештад,  

Від імперії до національної держави: консолідація відносин між Православною 

церквою та незалежними Литвою і Латвією після Першої світової війни 

12.45 – 14.00 Перерва на обід 

 

14.00 – 15.30  

Релігійні громади й державна влада: вірність релігії – вірність 

державі  

Модератор: Івон Кляйнман 

 

Марія Чешла,  

Інші міщани – суспільно-правове становище євреїв у містах Великого 

князівства Литовського XVII-XVIII сторіч  

Джеймс A. Ленаґан,  

Тексти ‘Prawa i Wolności’: українська релігія, релігійне право та національний 

дискурс у Речі Посполитій, 1605–1845 

Оксана Леськів,  

Стосунки українських галицьких священиків й селян між правдою та 

конфліктом: справа священика нагуєвицької парафії о. Йосипа Левицького 

(1801–1860) 

 

15.30 Перерва на каву 

 

16.00 – 17.30  

Релігійні громади й державна влада: вірність релігії – вірність 

державі (продовження) 

Модератор: Трейсі Л. Вілсон 
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Дрор Сеґев,  

Між традицією й наукою, ортодоксією й просвітництвом: поховання заживо у 

єврейській смузі осілості за повідомленнями єврейської преси 1880-х рр. 

Анна Юрашек,  

Шайлок як символ безправних євреїв – порівняльний аналіз дискурсу в 

літературі та правознавстві Галичини ХІХ сторіччя 

Штефан Штах,  

Від науки до практики? Варшавський інститут дослідження національних 

справ (1921–1939) – науковий центр політики у справах меншин  

 

 

9.00 – 11.15  

Взаємодія релігійних / конфесійних громад: змагання чи накладання 

цінностей  

Модератор: Володимир Левін  

 

Анат Ватурі,  

Воєводи – виконавці права у міжрелігійному діалозі. Officium Palatinum та 

євреї у ранньомодерному Кракові  

Уршуля Павлучук,  

Вільно – Wilno – Wilna – Vilne – Vilnius – Вільнюс XVIII сторіччя: місто 

релігійного та правового різноманіття 

Євгеній M. Аврутін,  

Економічні складнощі та сусідські суперечки у північно-західних провінціях 

Російської імперії 

Рут Лайзеровіц,  

Татари в Литві. Переміни й труднощі у північно-західних провінціях Російської 

імперії впродовж ХІХ сторіччя  

 

11.15 Перерва на каву 

 

11.30 – 13.00   

Секуляризація – Розділення та / чи об’єднання права й релігії?  

Модератор: Євгеній Аврутін 

 

Ганна Козінська-Вітт,  

Shtadlanut у Кракові. Внесок світського права у розвиток “нейтрального 

суспільства”?  

Володимир Левін,  

Російське імперське право проти єврейської Галахи у ХІХ – на початку ХХ 

сторіччя.  
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Ройт Й. Паз,  

Важливість бути львів’янином: внесок Герша Цві Лаутерпахта до єврейського 

міського життя, сіонізму, політичної діяльності та міжнародного права 

 

13.00 – 14.30 Перерва на обід  

 

14.30 – 16.30  

Зміни політичної влади та їхні наслідки для окремих релігійних 

громад  

Модератор: Рут Лайзеровіц 

 

Анжела Рустемеєр,  

Довга тінь Богохульства: карне право та конфесійний конфлікт після першого 

поділу Польщі. 

Олександр Светлов,  

Східна Галичина до та після 1918 р.: політика, релігія, національність 

Антоній Миронович,  

Руйнування та передача власності Православної церкви у Польщі, 1919–1939  

Ліліана Гентош,  

Греко-католицька церква в Українській та Польській державах після Першої 

світової війни. Погляд митрополита Андрея Шептицького 

 

 

19.00 – Прощальна вечеря  
 
 
 


