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Kamień i ciało. Próba analizy fenomenu postaciowej rzeźby nagrobnej i 

kommemoratywnej I Rzeczpospolitej w ujęciu interdyscyplinarnym 

 

Zajęcia poświęcone są pozornie wąsko zdefiniowanemu zjawisku, które nastręcza jednak wielu 

problemów natury metodologicznej, począwszy od kłopotów związanych z zakreśleniem pola 

badań i refleksji, a skończywszy na zagadnieniu niewystarczalności narzędzi tylko jednej z 

dyscyplin humanistyki (w tym wypadku: historii sztuki) w przypadku analizy konkretnych 

realizacji sztuki nagrobnej. Aby zyskać pełen dostęp do dzieła sztuki nagrobnej, należy 

uwzględnić wiedzę  z zakresu dyscyplin pozornie odległych od przedmiotu badań, takich jak: 

filologia, paleografia, brachygrafia, historia literatury, estetyka, etyka, socjologia i jej historia, 

historia wojskowości i obyczaju, heraldyka, genealogia, biologia, anatomia i anatomopatologia, 

antropologia, kulturoznawstwo, geografia i kartografia, biografistyka, inżynieria, fizyka i 

matematyka, architektura, materiałoznawstwo i konserwacja zabytków, nie mówiąc już o 

wyjściu, często spotykanym, poza granice refleksji stricte naukowej. Wspomniany obszar 

badań pełen jest luk i niedopowiedzeń związanych właśnie z krzyżowaniem się na tym polu 

różnego typu refleksji humanistyczej, często wzajemnie się uzupełniającej i równie często 

eksponującej sprzeczności. Najlepiej można prześledzić ten mechanizm niepewności na 

przykładzie zderzenia perspektywy porównawczej/badań podstawowych i case studies, co 

będzie przede wszystkim przedmiotem zainteresowania prowadzącego.  
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