
Dynastia Habsburgów wywarła duży wpływ na dzieje polityczne Europy i odcisnęła 

swe piętno na jej rozwoju społecznym i kulturalnym. W tę historię wkomponowani są 

również Polacy. Od schyłku XVIII wieku do wybuchu I wojny światowej Habsburgowie w 

wydatny sposób decydowali o przeobrażeniach społecznych i politycznych dokonujących się 

na terenie podległej im Galicji. Bliższe poznanie tej historii pozwoli na wypełnienie 

niezapisanych dotąd kart historii rodu Habsburgów i dziejów Europy oraz samej Galicji. 

Powodem podjęcia niniejszej tematyki badawczej jest to, że jak dotąd nie doczekała się ona 

nowoczesnego i kompleksowego studium. Obecnie dysponujemy wyłącznie niepełnymi i 

rozproszonymi informacjami na temat poszczególnych grup zaliczanych do ówczesnych elit 

społecznych i politycznych. Celem projektu jest przygotowanie maszynopisu monografii 

zawierającej usystematyzowane i nowoczesne studia na temat wpływu Habsburgów oraz 

podległych im władz państwowych i krajowych na proces kształtowania się świeckich i 

cywilnych elit w Galicji. Badaniami objęte zostaną elity miejskie i wiejskie, elity władzy, 

przedsiębiorcy oraz inteligencja. Wyjaśnione zostaną powody zmierzchu części wyższych 

warstw społecznych (związanych np. ze staropolską magnaterią), a wyłonienie się nowych 

środowisk pełniących funkcje elitarne – jak np. osoby skupione wokół samorządów 

lokalnych, samorządu gospodarczego oraz inteligencja. Podczas realizacji niniejszego 

projektu przeprowadzone zostaną kwerendy obejmujące pierwszorzędne dla wskazanego tutaj 

zakresu tematycznego zasoby archiwalne, najczęściej nieeksplorowane do tej pory (w każdym 

razie w kontekście zakreślonej tutaj tematyki). Będą to przede wszystkim placówki 

archiwalne i biblioteczne w Wiedniu (Austriackie Archiwum Państwowe, Archiwum 

Parlamentu oraz Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego) oraz we Lwowie (Centralne 

Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie oraz Państwowe Archiwum Obwodu 

Lwowskiego we Lwowie). Kwerendy zostaną przeprowadzone także w: Bibliotece Naukowej 

Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka, Państwowym Archiwum Obwodu 

Iwano – Frankowskiego w Iwano – Frankiwsku, Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze, 

Archiwum Stołecznego Miasta Pragi, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, 

Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Narodowym w Krakowie, 

Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 

Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz Archiwum Państwowym w Rzeszowie. W celu 

opracowania studium dotyczącego elit galicyjskich koniecznym będzie zastosowanie metody 

prozopograficznej oraz reprezentacyjnej i statystycznej. Ponadto już w obrębie prac 

szczegółowych wykorzystana zostanie metoda analizy systemowej, a w dalszej kolejności 

wynikająca z niej metoda komparatystyczna. 
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