Dyrekcja Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” serdecznie zapraszają do udziału w
międzynarodowej konferencji naukowej pt. Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia,
interpretacje, pamięć, organizowanej w Krakowie w dniach 16‒17 listopada 2016 roku.
W 2016 roku przypada 170. rocznica wybuchu powstania krakowskiego, powstania
chochołowskiego, chłopskiej rabacji w zachodniej Galicji oraz likwidacji Wolnego Miasta
Krakowa i włączenia go do monarchii austriackiej. Wydarzenia te w istotny sposób wpłynęły
na dalsze dzieje Krakowa i zaboru austriackiego.
Celem planowanej konferencji jest ukazanie funkcjonowania tych wydarzeń w formie
historycznych i politycznych mitów, stereotypów i legend w świadomości Polaków oraz
innych narodów, zarówno w epoce rozbiorowej, jak też później, w okresie międzywojennym,
w dobie PRL-u oraz współcześnie. Tematy zgłoszonych na konferencję referatów powinny
mieścić się w obrębie następujących pól badawczych:
a) Odniesienia – wpływ wydarzeń z 1846 roku na polskie programy polityczne

(środowisk konserwatywnych, demokratycznych, ruchu ludowego) i militarne; rok
1846 i jego bohaterowie w edukacji i podręcznikach szkolnych; wpływ wydarzeń z
1846 roku na kształtowanie się świadomości oraz politycznych postaw mieszkańców
Krakowa i Galicji (Polaków, Żydów, Ukraińców, społeczności niemieckiej i innych),
Polaków z pozostałych zaborów i emigracji oraz innych narodów zamieszkujących
Austrię (Niemców, Czechów, Węgrów itd.); wpływ roku 1846 na relacje chłopskoziemiańskie, polsko-austriackie, polsko-pruskie (niemieckie) i polsko-rosyjskie.
b) Interpretacje – sposoby pokazania i oceny wydarzeń 1846 roku w polskiej i

zagranicznej (zwłaszcza niemiecko-austriackiej) historiografii, zarówno epoki
zaborów, jak również po 1918 roku; miejsce 1846 roku w literaturze i sztuce (teatr,
malarstwo, muzyka, film); bohaterowie roku 1846 (Edward Dembowski, Jan
Tyssowski, Jakub Szela i inni).
c) Pamięć

– miejsce wydarzeń z 1846 roku w twórczości pamiętnikarsko-

wspomnieniowej (indywidualne przeżycia, doświadczenia, refleksje); sposoby
upamiętniania miejsc, wydarzeń i osób, obchody kolejnych rocznic, miejsce roku 1846
w pamięci zbiorowej polskiego ziemiaństwa, chłopów, mieszczaństwa i inteligencji
oraz przedstawicieli innych narodowości, zwłaszcza Niemców austriackich.

