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Cel konferencji: 

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja wzbogacająca warsztat naukowy  
i dydaktyczny przedstawicieli nauk historycznych, dotycząca rozbieżności między opisem, narracją 
a reprezentacją. Według wielu historyków, kładących nacisk na narracyjny wymiar dyskursu 
historiograficznego, każda narracja nie jest sprawozdaniem z tego co się wydarzyło, lecz 
każdorazowo nadaje sens faktom odpowiednio je interpretując. Interdyscyplinarność nauki może 
prowadzić do tego, iż narracje historyczne są interpretacjami przeszłości a nie rejestracją minionych 
faktów, co może oznaczać, iż przeszłość nieinterpretowana nie może się stać materiałem 
historycznej narracji, choć może się stać przedmiotem badań historycznych. 

Dzięki interdyscyplinarnemu ujmowaniu historii każdy tekst historiograficzny wspiera się na 
głębokich strukturach dyskursywnych (trybach narracyjnych), ideologiach i tropach retorycznych. 
Historia staje się bardziej sensowna, gdy zostanie wykreowana przez dyskurs nasycony wartościami 
moralnymi i estetycznymi, w związku z czym nie mamy dostępu do samej historii, ale do jej 
interpretacji. W całej perspektywie narratywistycznej narracja historyczna jest formą nakładaną na 
rzeczywistość, która jako taka przestaje być przedmiotem dyskusji. Zamiast niej dyskutowane  
są sposoby reprezentacji przeszłości. Tekst jest więc wypowiedzią wyprodukowaną i przyswojoną 
wewnątrz i zewnątrz historii innych produktów i przyswojeń. Przedmiotem badacza są więc 
wszelkie tekstualne ślady przeszłości tworzące urozmaicone kulturowe archiwum. Dlatego zdaniem 
wielu myślicieli istotna jest relacja historii i tekstu.  

Przez samą historyczność tekstów możemy rozumieć kształt kulturowy, społeczne utrwalenie 
wszelkich sposobów pisania, ale nie tylko tekstów badanych przez krytyków, lecz także tekstów,  
za pomocą których je badamy. Dlatego tekstualność historii możemy rozumieć jako fakt, iż nie 
mamy żadnego dostępu do pełnej i autentycznej przeszłości, żywego istnienia materialnego, 
niezapośredniczonego przez ślady pozostawione przez dane społeczności kulturowe; ślady, 
pozostawienie nie może być przez nas traktowane jako coś przypadkowego, ale jako coś,  
co częściowo wynika ze złożonych i trudno uchwytnych procesów zachowywania i zacierania.  
Po wtóre owe tekstualne ślady same następnie podlegają tekstualnej mediacji, gdy się je konstruuje 
pod postacią dokumentów na podstawie których historycy tworzą własne teksty zwane historiami. 
Będzie to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń. 

 
Proponowane obszary tematyczne: 

1. Spór o istotę rozumienia (poznanie i rozumienie jako perspektywa epistemologiczna). 
2. Tekst- jego rozumienie i interpretacja. 
3. Intertekstualność. 
4. Badania historyczne a współczesne nurty filozoficzne: 
    a) historia a fenomenologia; 
    b) historia a hermeneutyka; 
    c) historia a strukturalizm; 
    d) historia a dekonstrukcja; 
    e) historia a badania kulturowe. 
5. Myśliciele wobec historyczności (M. Foucauld , J. Derrida, H. Gadamer, M. Heidegger,  
    P. Ricoeur, E. Husserl, S. Žižek, M. Merleau- Ponty, G. Deleuze, J. Lyotard, R. Rorty itp.). 



6. Współczesne interpretacje wybranych aspektów historii kultury intelektualnej, moralnej  
      i fizycznej. 
7. Historia a edukacja w muzeum i eksperymantatorium. 
8. Historia a polityka. 
 

W ramach konferencji odbędzie się też wycieczka naukowa szlakami „gdańskiej nauki”: 
 

J. Heweliusz- astronom, konstruktor, artysta i browarnik. 

 
 

B. Keckermann- w 1602 roku wydał kilkanaście traktatów nawołujących do utworzenia Unii 
Europejskiej, twórca europejskiej koncepcji etyki niezależnej. 

 
J. Pastorius- autor pierwszych podręczników do nauczania historii Polski. 

 
J. Oelhaf- po raz pierwszy w skali europejskiej wykonywał publiczne sekcje zwłok wymyślając 

dożylne wstrzykiwanie lekarstw. 
 

J. Placotomus- wykładowca medycyny, założyciel pierwszej gdańskiej apteki. 
 

J. Bonifacio- fundator i założyciel pierwszej Biblioteki Senatu Gdańskiego. 
 

A. Hunefeld- wykładowca, drukarz, wydawał pierwsze w Gdańsku i Polsce gazety. 
 

P. Krűger- profesor matematyki i astronomii, opracował po raz pierwszy w europie tablice 
logarytmiczne wyższych stopni i badał magnetyzm ziemski. 

 
A. Schopenhauer- najbardziej pesymistyczny europejski filozof i hodowca pudli. 

 
J. Breyne- założyciel pierwszego w Gdańsku ogrodu i muzeum przyrodniczego. 



 
M. Hanow- założyciel obserwatorium astronomicznego na Biskupiej Górce. 

 
P. Pater- twórca gdańskich kalendarzy. 

 
G. Gotfryd- profesor i nauczyciel A. Mickiewicza. 

 
D. Fahrenheit- konstruktor termometrów, pionier badań z zakresu niskich temperatur. 

 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sierpnia 2015 roku na adres: 
dr Mariusz Brodnicki 
ul. Piastowska 60b/24 
80-332 Gdańsk 
lub na e-mail: warsztatyedukacyjne@wp.pl  
 

Publikacja w postaci książki, w której zostaną zawarte wystąpienia uczestników konferencji, 
ukaże się najpóźniej do końca 2015 roku. 
 
Opłata wynosi 440 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, nocleg, śniadanie, 
obiad i kawę, wycieczkę oraz wydanie artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. 
Konferencja oraz nocleg odbędą się w WDW Rewita- 20 metrów od sopockiej plaży. 
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