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Przyjmować perspektywę to znaczy ćwiczyć się w sztuce patrzenia: na innych, na przedmioty, na 
świat, także na samego siebie. Dziś chcemy wyjść poza granice własnego dyskursu i zapytać o 
humanistykę w perspektywie innych sztuk, nauk, sposobów myślenia. Taki jest podstawowy cel 
międzynarodowej konferencji „Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań 
humanistycznych”, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2018 roku na Uniwersytecie 
Warszawskim. 
 
Wnikając w samą strukturę terminu, pytamy, czy zjawiska (spectra) dają możliwość spoglądania 
poprzez nie (per + specere) za pomocą sztuki optyki (perspectiva ars), na pewny, dobrze znany 
(perspectus) przedmiot. Chcemy dowiedzieć się, czy perspektywa jest jedynie warunkiem możliwości 
postrzegania kogoś lub czegoś czy też mechanizmem sytuującym nas samych w polu postrzegania.   
 
Chcemy spojrzeć na perspektywę z niejednego punktu widzenia (poetyki, kulturoznawstwa, filozofii, 
historii sztuk, archeologii, geografii, fizyki, architektury krajobrazu) i dzięki analizie rozmaitych 
przedmiotów (dzieła sztuki, utwory dyskursywne, style językowe) poddać namysłowi quasi-
transcendentalną czystość perspektywy i czystego podmiotu podtrzymującego ją. Chcemy zapytać o 
koncepcje perspektywy w różnych dyscyplinach i zastanowić się, czy we wszystkich jest fenomenem 
semiotycznie tekstualizowanym, związanym z mechanizmami produkowania sensu czy też 
wypróbowywania sensów zastanych: ideologicznych, metafizycznych, politycznych.  
 
Dostrzegając szczególny rodzaj filiacji między dosłownym i metaforycznym rozumieniem terminu 
„perspektywa”, chcemy zapytać, na czym polega jej funkcjonalność. Wskazując na czasowo-
przestrzenne widzenie perspektywy, refleksji chcemy poddać zarówno jej stabilność (jako 
fundamentu repetycji, gwarantu powtarzalności doświadczeń poznawczych), jak i labilność. Jakie są 
konsekwencje wyczerpania mechanizmu perspektywy? Co oznacza jej zużycie? Czy zastygła 
perspektywa jest obietnicą stabilności i określoności poznania, czy raczej narzędziem naturalizacji 
konwencji? Ułatwia widzenie czy osłabia analityczną czujność? Pytamy więc: „Z jakiej perspektywy 
oglądać perspektywę?”. 
 
Językami konferencji będą język polski i angielski (jako preferowany ze względu na planowaną 
pokonferencyjną monografię w tym języku). Prosimy zatem o nadsyłanie zgłoszeń w języku polskim i 
angielskim w formie abstraktu (do 200 słów) na adres: perspektywa.2018@gmail.com do 12 sierpnia 
2018 r. Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł.  
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