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Główne płaszczyzny odniesienia w badaniach nad teorią i metodologią kulturoznawstwa 

stanowią obecnie analizy związane z przekazem kulturowym oraz historią wzajemnych 

oddziaływań (histoire croisée). W ostatnich latach zyskały one na znaczeniu zarówno w 

badaniach nad historią stosunków polsko-niemieckich, jak i ogólnie – stosunków między 

Wschodem a Zachodem. Nie mniej jednak badania naukowe, które w taki właśnie sposób 

podchodzą do zagadnień poświęconych historii sztuki w kontekście polsko-niemieckim po 

1945 roku czy też krytycznie je rozpatrują, ciągle należą do wyjątków. 

 

Relacje polsko-niemieckie w omawianym okresie kształtowane były raczej przez różnice niż 

powiązania. Jednakże szczególnie na płaszczyźnie kulturowej istniały kontakty, transfer i 

wzajemna wymiana myśli między Polską a Niemcami Zachodnimi oraz Polską a Niemcami 

Wschodnimi. Społeczeństwa zresztą mocno wzajemnie do siebie nawiązywały poprzez samą 

dywergencję. Z tego powodu warto by było stosować pojęcia przekazu i powiązań nie tylko w 

odniesieniu do procesów zbliżenia, przyswojenia i integracji, lecz rozszerzyć ich użycie na 

zjawiska oddzielenia, konkurencji i konfrontacji. Przedmiotem badań histoire croisée stałyby 

się wówczas – oprócz powiązań w sensie pozytywnym – również próby „rozplątania”, jak i 

ustalenia przyczyn i wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności.  

 

Warsztaty mają dać możliwość kontaktu naukowcom, którzy zajmują się wspomnianymi 

zagadnieniami w ramach historii sztuki w kontekście polsko-niemieckim. Referaty mogą 

dotyczyć tematów związanych z tworzeniem, percepcją i przekazem sztuki, z architekturą i 

urbanistyką, ale i z piśmiennictwem z zakresu historii sztuki poświęconym złożonym 

stosunkom między Polską a Niemcami. Z drugiej strony zaistnieje możliwość, aby zająć się 

niejednokrotnie zapomnianą bądź zmarginalizowaną kwestią konstruktywnej wymiany i 

transferu kulturowego (m.in. wspólne projekty wystaw i współpraca w dziedzinie ochrony 

zabytków). 

 



Szczególnie mile widziane są referaty, które krytycznie rozpatrują histoire croisée, względnie 

transfer kulturowy, tak pod kątem wyznaczenia ich metodologicznych granic, jak i 

możliwości oraz wyzwań w ramach omawianych badań bilateralnych. Przykładowo można by 

się zająć następującymi zagadnieniami: w jakim stopniu obie koncepcje oferują zestaw 

narzędzi badawczych, który dałoby się praktycznie zastosować przy analizie 

problematycznych dwubiegunowych pojęć Wschód / Zachód i przynależnych im wyobrażeń 

normatywnych. W jakiej mierze nadają się one do prowadzenia badań nad zjawiskami 

rozbieżności? Jakie alternatywne podejścia w stosunku do metod i teorii należałoby jeszcze 

uwzględnić? Jak powinno się ocenić (w)prowadzoną przez histoire croisée krytykę kategorii 

państwowo-narodowych wobec wpływu, jaki na stosunki w dziedzinie kultury miały napięte 

międzypaństwowe relacje między Polską Republiką Ludową a Republiką Federalną Niemiec? 

Jak można by uwzględnić i ocenić punkty odniesienia, analizując je z różnych poziomów – 

wymaganej przecież –kompleksowej perspektywy? 

 

Celem warsztatów jest: zapoczątkowanie intensywnej wymiany naukowej między ekspertami, 

wskazanie nowych kierunków badań w dziedzinie historii sztuki w kontekście polsko-

niemieckim i wreszcie stworzenie nowych powiązań między polsko- a niemieckojęzyczną 

historią sztuki. Punkt ciężkości został skierowany na dyskusję i weryfikację nowych 

koncepcji, dlatego najbardziej pożądane w tym kontekście są referaty o aktualnych projektach 

bądź o projektach, które znajdują się w fazie rozwojowej. 

Prosimy o przesłanie abstraktów 20-minutowego wystąpienia w języku polskim lub 

niemieckim (400-600 słów) z krótką notą biograficzną oraz informacją o aktywnej i pasywnej 

znajomości języków obcych na adresy mailowe: wienert@dhi.waw.pl i 

R.Wenninger@zikg.eu, do dnia 6 sierpnia 2017. W wyjątkowych przypadkach akceptowane 

będą również zgłoszenia w języku angielskim. Wybór referatów zostanie zakończony do 

połowy sierpnia. Zaplanowano, że konferencja będzie odbywać się w językach niemieckim i 

polskim, lecz jeżeli zaistnieje potrzeba może zostać ona rozszerzona o język angielski. NIH w 

Warszawie pokrywa koszty podróży i pobytu w hotelu dla przyjętych prelegentek i 

prelegentów.  


