
skiemu Autora zawile konstrukcje językowe,
niekiedy wręcz uniemożliwiają zrozumienie
jego myśli, jak chociażby w przypadku
następującego zdania: ,,Jeżeli rzeczywiście
mamy do czynienia z przedstawieniem
Chrystusa, to ze względu na styl wykonania
i stanowi on dość oryginalnym realizację"
(s. 121).

Zważywszy, że chodzi o pracę doty-
czącą kul tu 17 chrześcijańskiego antyku,
do tego książkę napisaną przez historyka
Kościoła, z punktu widzenia czytelnika już
nie tylko uciążliwe, ale wręcz gorszące są
błędy w pisowni terminów łacińskich {pax
aeternum na s. 67 zamiast pax aeterna; cna
invictus na s. 167 i 168 zamiast cna inricta)
oraz - o zgrozo - w greckiej wersji imie-
nia Jezus (s. 163), w przypadku której nie
dano ani przydechu (powinien być spiritus
leniś) przed jotą ani akcentu (powinien być
circumflexus) nad ypsilonem, zastąpionym
zresztą łacińską literą „u".

Sławomir SKRZYNIARZ

Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa
und der nationale Diskurs, Robert Born, Ale-
na Janatkova, Adam S. Labuda, red., Berlin
2004 (= Humboldt-Schriften zur Kunst- und
Bildgeschichte, t. 1), 479 s.

W dniach od 28 do 30 czerwca 2001
roku na berlińskim Uniwersytecie Humbold-
tów miała miejsce międzynarodowa konfe-
rencja Kunsthistoriographien in Ostmitteleu-
ropa und der nationale Diskurs. Inicjatorami
tego przedsięwzięcia był tamtejszy Instytut
Historii Sztuki oraz GWZO (Geisteswis-
senschaftliches Zentrum Geschichte und
Kultur Ostmitteleuropas, Lipsk). Omawiana
publikacja, nosząca ten sam tytuł, to wybór
referatów wygłoszonych w ramach tego
spotkania. Przy czym należy zwrócić uwagę
na fakt, iż jest ona jednocześnie pozycją
inaugurującą nową serię wydawniczą:

Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildge-
schichte.

Zagadnieniem łączącym poszczególne
artykuły jest problem związku historii sztuki
jako dyscypliny naukowej z myślą narodo-
wą oraz nacjonalizmem w Europie Środ-
kowo-Wschodniej w ostatnich 150 latach.
Próba odpowiedzi na pytanie o związki
nauk humanistycznych z narodowościowy-
mi postulatami została oparta na analizie
procesów historycznych oraz rozmaitych
formach instrumentalizacji piśmiennictwa
o sztuce w poszczególnych krajach. Podej-
ście to jest wynikiem specyficznej sytuacji
politycznej tego regionu, ponieważ przez
bardzo długi okres żaden z narodów, których
historiografia jest tu przedmiotem badań,
nie funkcjonował w ramach własnego,
całkowicie niezależnego państwa. Hegemo-
nia Prus, Cesarstwa Austro-Węgierskiego
oraz carskiej Rosji w XIX wieku, następnie
okres formowania się państw narodowych
po I wojnie światowej i czasy „Żelaznej
Kurtyny" po 1945 roku w dużej mierze
determinowały charakter zarówno samego
piśmiennictwa, jak i prowadzonych nad
nim badań. Dlatego też tak ważną cezurę
czasową dla tego zagadnienia stanowi rok
1989. Możliwe, a zarazem konieczne, stało
się rozpoczęcie nowej dyskusji wraz z próbą
przewartościowania. Przywołanie jedno-
stronnie do tej pory ujmowanych lub wręcz
pomijanych tematów, przełamanie licznych
tabu oraz włączenie problematyki tego regio-
nu w ogólnoeuropejski kontekst to zadania,
które czekają na realizację w najbliższej
przyszłości. Nie chodzi przy tym tylko
0 badanie najnowszej historii, ale przede
wszystkim o zweryfikowanie i nową ocenę
starszych koncepcji. Berliński kongres wraz
z niniejszą publikacją są jednym z pierw-
szych kroków czynionych w tym kierunku.

Książka Kunsthistoriographien in
Ostmitteleuropa und der nationele Diskurs
to krytyczne ujęcie historii i aktualności
problemu funkcjonowania narodowych
1 nacjonalistycznych czynników w ramach
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poszczególnych historiografii sztuki. W tym
samym stopniu bowiem co język, historia
czy religia, również sztuka i badania nad nią
biorą udział w kształtowaniu się świadomo-
ści narodowej i stają się elementem strategii
społecznych, mających na celu określanie
tożsamości i tworzenie poczucia przynależ-
ności do określonej wspólnoty. Kategoria
„narodowy" bądź „etniczny" w XIX wieku
służyła podkreśleniu odrębności poszczegól-
nych nacji, które egzystowały w ramach wie-
lonarodowościowych mocarstw. Po pierwszej
wojnie światowej, wraz z załamaniem się
starego porządku i powstawaniem nowych
państw, problem wykreowania świadomości
narodowej wywoływał tendencje nacjona-
listyczne. Zjawisko to nie ominęło również
badań nad sztuką, w której dostrzegano
możliwość „negatywnego" samookreślenia
się, czyli poprzez podkreślanie różnic wobec
innych narodowości. Ta specyficzna sytuacja
konfliktu z sąsiadami sprawiła, iż po 1919
roku narodowo-kulturowy dyskurs zyskuje
na znaczeniu i staje się jednym z instru-
mentów budowy państwowości. Określenie
państwa jako suwerennej struktury legitymi-
zowanej przez naród spowodowało w kon-
sekwencji rozwój teorii szowinistycznych,
które genezę sztuki łączyły z określoną nacją
i stwierdzały istnienie „nieprzekraczalnych
granic" zjawisk artystycznych. Po II wojnie
światowej dyskusja o aspektach narodowych
zyskała nowy wymiar w związku z sytuacją
polityczną i zmianą granic. Przykładem tego
mogą być między innymi problemy konser-
wacji lub odbudowy polskich miast, które
przedstawił Tadeusz J. Żuchowski w artykule
pt. Der Wiederaufbau der Stadle in Polen
nach 1945. Denkmalpjlege, Wiederherstel-
lung oder Neubau? (s. 448^470). Omówione
w nim zostały cele, czyli tworzenie perspek-
tywy w kontekście architektury socjalistycz-
nej, podstawy teoretyczne i ich wpływ na
praktykę oraz działania akademickie, które
złożyły się na ukształtowanie się tzw. pol-
skiej szkoły konserwacji zabytków. Kristina

Kaplanova (Denkmalpjlege and nationales
Kulturerbe: die Nationalisierung der Denk-
mdler in der Tschechoslowakei nach dcm
Zwieten Weltkrieg: s. 435—447) pisze z kolei
0 świadomym pomijaniu sztuki Niemców
Sudeckich i jej oddziaływania oraz o nawro-
cie ku romantyzmowi i koncentrowaniu się
wyłącznie na „rodzimej" sztuce w praktyce
1 teorii konserwatorskiej w Czechosłowacji.
Obecnie, w czasach globalizacji i zanie-
chania stawiania znaku równości pomiędzy
państwem i narodem, kategoria „narodowy"
musi zostać na nowo zdefiniowana, a przede
wszystkim pozbawiona skojarzeń z nacjona-
lizmem. Thomas DaCosta Kaufmann wystę-
puje przeciwko autorytarnemu posługiwaniu
się tą kategorią, ale nie postuluje bynajmniej
jej całkowitej eliminacji. Należy jedynie
odpowiednio posługiwać się pojęciami
„narodowy", „regionalny", bowiem według
niego nie są one prostym przeciwieństwem
określenia „europejski". Celem jest zatem
stworzenie szerokiej perspektywy w anali-
zowaniu procesów historycznych, rozwoju
sztuki i badań nad nią oraz ich wzajemnych
wpływów.

Dyskusję rozpoczynają wprowadzają-
ce artykuły Adama S. Labudy EinleUende
Bemerkungen zur Rolle des nationalen
Gedankens in der Kunstgeschichtsschreibung
(s. 31-40), Klausa Zernacka Die nationalen
Debatten in ostmitteleuropaischen Histo-
riographien (s. 41-50) i Thomasa DaCosty
Kaufmanna Die Geschichte der Kunst
Ostmitteleuropas ais Herausforderung fur die
Hisloriographie der Kunst Europas (s. 51-
64). Wytyczają one ramy debaty i sygnali-
zują najważniejsze elementy problematyki,
określając przy tymjej charakter. I tak, Klaus
Zemack czyni uwagi na temat specyficznej
roli historii i piśmiennictwa historycznego
Europy Środkowo-Wschodniej, które w XIX
i XX wieku były uważane za nieodłączny
element narodowo-historycznego dyskursu.
Właściwymi dla nich cechami były konstruk-
tywność i funkcjonalizm w ramach kształto-
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wania się tożsamości i prób samookreślenia
się poszczególnych nacji. Przywołując pogląd
Benedykta Zientary, iż już w średniowieczu
istniała świadomość etniczno-politycznych
wspólnot, oraz teorię Franciszka Grausa
0 kształtowaniu się narodów, analizuje
procesy, które doprowadziły do wytworzenia
kolektywnej świadomości, a w konsekwen-
cji pojęcia „narodu". Na szczególną uwagę
zasługuje na pewno tekst Thomasa DaCo-
sty Kaufmanna, który rozważa słuszność
posługiwania się pojęciem ,,Europa Środ-
kowo-Wschodnia" i nudnościami z nim
związanymi, proponując ujęcie problemu
badań nad sztuką w szerszym kontekście
Europy Środkowej. Dalej pisze o wpływie
czynników politycznych, gospodarczych
1 społecznych na ocenę i postrzeganie zjawisk
artystycznych, dlatego też w określanej przez
Habennasa jako „postnarodowej konstelacji"
sytuacji, postuluje nowe przewartościowa-
nia sądów o pizeszłości. Kaufmann czyni
to, odwołując się do czasów nowożytności,
i prowadzi dalej dyskurs na zasadzie porów-
nania z sytuacją obecną, znajdując przy tym
wspólną płaszczyznę braku wyraźnie odse-
parowanych państw narodowych. Refleksja
nad geograficznymi i politycznymi granicami
w sztuce rodzi z kolei pytanie o klasyfiko-
wanie oraz łączenie zjawisk artystycznych
i epok. Pojawia się kwestia przyzwyczajeń
i nawyków w badaniach nad sztuką konkret-
nych regionów czy stylów, którą Kaufmann
przedstawia na przykładzie sztuki holender-
skiej i flamandzkiej XVI i XVII wieku.

Artykuły zamieszone w publikacji
zostały podzielone na pięć głównych bloków
tematycznych. Pierwsza część zatytułowana

Rezeption und Transformatwn der Begriffe
der allegemeinen Kunstwissenschaft ma
charakter najbardziej ogólny i porusza
zagadnienia związane z definiowaniem
pojęć, specyfiką badań regionu oraz formą
stawiania pytań o elementy narodowościo-
we. Przedstawiony zosta! tu aspekt pary
przeciwstawnych pojęć lokalny - europejski
oraz narodowy - uniwersalny oraz metodo-
logiczne ujęcie nacjonalizmu jako systemu
wartości i polityczno-geograficznego pojęcia
w ramach historii idei1. Jan Bakoś i Katha-
rina Scherke zajmują się szkołą wiedeńską
i recepcją jej metody, pozbawionej elementu
wartościowania, w badaniach nad sztuką
w ramach poszczególnych historiografii.
Przedstawiono tu proces adaptacji tej - z za-
łożenia uniwersalnej - metody do narodowo-
ściowych celów2.

Drugi dział Der Anteil der kunsthi-
storischen Methoden an der Konstmktion
der ethnischen und nationalen Einheiten
poświęcono problemom metodologicznym
i procesowi instrumentalizacji piśmiennictwa
o sztuce w celu stworzenia konstrukcji teore-
tycznych, wspierających konkretne dążenia
narodowe i prowadzących do osiągnięcia
efektu odrębności i wyjątkowości rodzime-
go dziedzictwa artystycznego. Omówione
zostały tu między innymi problemy geografii
sztuki, jej rozwój i cele oraz nadużycia zwią-
zane z tą metodą zdefiniowaną przez Reinera
Haussherra jako badającą „die órtliche
Gebundenheit von Kunstwerken sowie die
Ausbreitung bestimmter Stilformen, Typ en
und Materialien (...) die regionale Differen-
zierung von Zeitstilen in Stadten, Provinzen,
Landschaften, Landem und Nationen"3.

1 S. Muthesius, Lokal, universal-europaisch, national: Fragestelhmgen derfriihen Kunstgeographie im
spdten 19. und friihen 20. Jahrhundert, s. 67-78.

2 J. Bakoś, From Universalism to Nationalism. Transformation ofVienna School Ideas in Central Europę,
s. 79-101: K. Scherke, Der formale Ansatz Alois Riegls und die Entwicklung nationaler Kunsthistoriographien
in der Ósterreichisch-Ungarischen Monarchie - dargestellt am Beispiel Ljubo Karamans, s. 102-118.

3 M. Dimitrieva-Einhorn, Gibt es eine Kunstlandschaft Ostmitteleuropa? Forschungsprobleme der
Kunstgeographie, s. 127.
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Przytoczone zostały tu przykłady badań Jana
Białostockiego nad sztuką basenu Morza
Bałtyckiego, porównawcza analiza architek-
tury romańskiej w Czechach, na Węgrzech
i w Polsce Andrzeja Tomaszewskiego oraz
opracowanie przez Alicję Karłowską-Kam-
zową gotyckiego malarstwa tablicowego
Europy Środkowo-Wschodniej. Obok
geografii sztuki i problemu pojęcia „pejzażu
artystycznego" wraz z ukazaniem problemu
zależności centrum - peryferia przedstawio-
no tu również użycie metody ikonograficz-
nej jako narzędzia w budowaniu odrębności
narodowej na przykładzie ikonografii
węgierskich świętych autorstwa Arnolda
Ipolyfego4 oraz analizowanie archetypów
jako formy legitymizacji narodowego
charakteru sztuki5. Na uwagę zasługują
omówienia szowinistycznych koncepcji Jana
Sasa Zubrzyckiego6 oraz „Ostforschung"
Dagoberta Freya7. Pierwszy, odwołujący się
do romantycznego rozumienia narodu jako
etnicznej wspólnoty, traktował sztukę jako
manifestację jego ducha i odrzucał wszel-
ki uniwersalizm stylów. Stworzone przez
niego pojęcia stylu nadwiślańskiego czy
sklepienia piastowskiego wpisują się w ramy
dwóch uznanych przez niego podstawowych
kategorii określających sztukę: rodzimy lub
obcy. Z kolei Dagobert Frey, posługujący
się metodą geografii sztuki, badał zasięg
form i typów sztuki niemieckiej, tworząc
pejzaż artystyczny o wyraźnym charakterze
rewizjonistycznym. Charakter narodowy był

według niego determinantą sztuki, bowiem
ta jest psychologiczną dyspozycją artysty.

Trzecia część nosząca tytuł Historische
Konstruktionen der nationalen Kunst-
geschichten (Epochen, Kunstgattungen,
Kiinstler, Werke) zawiera teksty dotyczące
konkretnych przykładów konstrukcji teo-
retycznych i inscenizacji sztuki narodowej.
Funkcjonowanie poszczególnych nacji
w obrębie hegemonialnych mocarstw, a na-
stępnie budowa państw narodowościowych
wytworzyła sytuację ciągłej potrzeby okre-
ślania własnej odrębności. W procesie tym
naturalnie istotną rolę odgrywała historia
i sztuka. Zarówno amatorzy, jak i profesjo-
nalni historycy sztuki za wszelką cenę starali
się stworzyć kanon rodzimych typów i sty-
lów. Jak pokazuje przykład choćby Rumunii,
najsilniej znalazło to swoje odzwierciedlenie
w architekturze8. Począwszy od określania
i konstytuowania wybranych zabytków jako
symboli narodowych, np. klasztoai Curtea
de Arges, poprzez wzmożone badania nad
sztuką średniowieczną a przede wszyst-
kim barokową, a skończywszy na rozwoju
archeologii i kształtowaniu się instyUicjonal-
nych ram badań nad sztuką (muzea, archi-
wa) dochodzimy do problemu narodowych
stylów i genezy fonu, typów oraz technik.
Postulaty narodowego stylu w architekturze
rumuńskiej, forsowanie teorii o węgierskim
pochodzeniu techniki emalii drutowej9 czy
zmieniające się interpretacje dekoracji rzeź-
biarskiej katedry w Peczu10 świadczą o nie-
zwykle istotnej roli dziedzictwa artystyczne-

4 J. Vegh. Arnold Ipolyi und die Anfdnge der ikonographischen Forschung in Ungarn, s. 192-199.
5 [. Gerat. Ladislaus-Zyklen und nationale Myłhen - Die Suche nach dem Archetypischen ais Deu-

tungsmethode in der ungarischen und tschechoslowakischen Forschung. Historische Wurzeln der wissen-
schaftlichen Vonirteile, s. 180-191.

6 W. Bafus. Polnische Architektur kann nur mit dem Gefiihl erkannt werden. Der national-romantische
Diskurs in der Kunsttheorie von Jan Sas Zubrzycki, s. 138-154.

7 B. Stórtkuhl. Paradigmen und Methoden der kunstgeschichtlichen „Ostforschung" - der ..Fali'
Dagobert Frey. s. 155-172.

8 C. Popa, Die ,, nationale Eigenart" und die Architekturgeschichte Rumdniens bis 1944. s. 215-232.
9 E. Wetter, „Siebenbiirgisches " oder ,, ungarisches " Drahtemail? Ober die Ausprdgung eines kunst-

historiographischen Topos. s. 253-268.
10 E. Marosi, Die Domskulpturen von Pecs. Kunsthistorische Einordnung und Inszenierung ais ein

Paradigma ungarischen Selbsh-erstandnisses, s. 233-252.
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go w samookreślaniu się i sankcjonowaniu
swej niezależności poszczególnych nacji.
Z kolei problem oceny czeskiego baroku,
z jednej strony jako świadectwa przynależ-
ności do Monarchii Habsburskiej, z drugiej
zaś jako świadectwa odrębności, ukazuje
bardzo wyraźnie, w jaki sposób dochodzi do
instrumentalizacji sztuki poprzez odmienne
interpretacje1'. Postać Andreasa Schliitera
staje się przykładem, w jak odmienny sposób
może być przedstawiana sylwetka artysty
w dwóch różnych historiografiach - polskiej
i niemieckiej12.

W dziale czwartym Die Erforscher der
osimilteleuropdischeii Kwistlandschaften
przedstawiono sylwetki badaczy oraz ich
teorie, które odegrały konstytutywną rolę
w tworzeniu kształtu i charakteru histo-
riografii sztuki poszczególnych narodów
Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmio-
tem rozważań jest wszechstronna analiza
ich teorii i opisu zjawisk artystycznych oraz
recepcja metod badawczych. Za wspólną
płaszczyznę tego tematu możemy uznać pro-
blematykę sztuki wielonarodowościowego
Siedmiogrodu, która funkcjonuje zarówno
w historiografii niemieckiej, węgierskiej, jak
i rumuńskiej.

Piąta część zatytułowana Nach 1945
- Die Kunstgeschichte im Spamumgsfeld der
nationalen Tradition wid den ideologischen
wid politischen Herausforderungen des
„Realsozialismus " ujmuje sytuację powo-
jenną i charakterystyczne dla niej problemy,
jak ochrona i konserwacja zabytków oraz
badania nad sztuką, w konfrontacji z postu-
latami budowy samoświadomości narodo-
wej i wytycznymi nowej, socjalistycznej
rzeczywistości.

Podziału książki na wyżej scharakte-
ryzowane części nie należy jednak trakto-
wać jako sztywnego i ostatecznego. Pełni
on raczej rolę pomocniczą, orientacyjną

dla czytelnika, bowiem wiele artykułów
obejmuje tematykę na tyle szeroką, iż łączą
w sobie wytyczne kilku rozdziałów. W inte-
resujący sposób prześledzić możemy rozwój
piśmiennictwa o sztuce krajów niemiecko-
języcznych - od uniwersalizmu Winckel-
manna, poprzez szkołę wiedeńską, aż po
teorię Dagoberta Freya oraz recepcję tych
teorii w ramach historiografii narodowych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Niektóre
zagadnienia są omawiane przez kilku auto-
rów w różnych kontekstach, jak na przykład
problemy sztuki Siedmiogrodu, Śląska czy
koncepcja Dagoberta Freya, dzięki czemu
uzyskujemy pełniejszy obraz tematu, pozba-
wiony jednostronności. Właśnie to szerokie
ujęcie problematyki przez zaproszonych
na konferencję badaczy zarówno z Euro-
py, jak i Stanów Zjednoczonych, sprawia,
iż dyskurs ten jest niezwykle ciekawy
i ożywiony. Kolejnym elementem, który
decyduje o wartości niniejszej publikacji,
jest różnorodność samej tematyki i pluralizm
form ujęcia problemów w ramach badań
nad piśmiennictwem o sztuce jako części
budowania świadomości narodowej, a należą
do niej: artyści, badacze i ich teorie, aspekty
metodologiczne, strategie konserwatorskie,
instrumenty tworzenia tożsamości narodo-
wej (archiwa, muzea), procesy historyczne
i mechanizmy funkcjonowania historiografii.
Należy również wspomnieć, iż wszystkie
artykuły zostały opatrzone szczegółowymi
bibliografiami.

Kunsthistoriographien hi Ostmitleleuro-
pa wid der nationale Diskws to publikacja,
która w nowych realiach politycznych jest
niezwykle aktualna. Stanowi ona element
ważnego procesu przewartościowania badań
nad sztuką oraz tworzenia nowego sposobu
myślenia o Europie Środkowo-Wschodniej.
Do tej pory bowiem brakowało zasadniczo
w historii sztuki jako dyscyplinie naukowej

11 A. Janatkova, Nationenvergleich - Nationenverschiedenheit: die Aufwertung des Barock in Bóhmen.
s. 287-300.

12 G. Hinterkeuser, „Ad Nobilissimum SCHLVTERUM Gedanensem" - Andreas Schluter und seine
Stellung in der deutschen undpolnischen Kunstgeschichtsschreibung, s. 301-333.
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krytycznej refleksji nad własną historią,
metodami i historiografiami. Marginalnie
traktowano jej związki z tendencjami ide-
ologicznymi, warunkami politycznym oraz
procesem konstytuowania samoświadomości
narodowej, które właściwie nigdy nie stały
się przedmiotem systematycznych badań.
Książka ta silnie zwraca uwagę na fakt, iż
historia sztuki funkcjonuje również w wy-
miarze politycznym. Z jednej strony bierze
ona pozytywny udział w kształtowaniu się
tożsamości narodów, z drugiej jednak bywa
wykorzystywana jako instrument w walce
politycznej. Ujęcie problematyki zależności
historiografii sztuki od postulatów narodo-
wych oraz polityki w XIX i XX wieku stano-
wi szczególną wartość i świadczy o swoistej
odwadze tej publikacji. Bowiem o wiele
łatwiej mówi się o historii niż o teraźniejszo-
ści. Ale przede wszystkim książka pokazuje
nowy, konieczny kierunek badań i oferuje
jednocześnie ich pierwsze wytyczne. Celem
badań miałoby być stworzenie odideologi-
zowanej, pozbawionej skojarzeń z nacjonali-
zmem kategorii „narodowy".

Marta NIŚKIEWICZ

Wanderungen: Kiinstler - Kunstwerk — Motiv
- Stifter. Beitrage der 10. Tagung des Ar-
beitskreises deutscher wid polnischer Kunst-
historiker in Warschau, 25-28. September
2003 (Wędrówki: Artysta - Dzieło - Wzorzec
- Fundator. Materiały IX] Konferencji Grupy
Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków

Sztuki w Warszawie, 25-28 września 2003 r.).
red. M. Omilanowska, A. Straszewska, War-
szawa 2005 (= Das Gemeinsame Kulturerbe
- Wspólne Dziedzictwo, red. M. Omilanow-
ska, 2)

Założona w r. 1988 ,,Grupa robocza
polskich i niemieckich histoiyków sztu-
ki" należy obecnie do najważniejszych
inicjatyw, zmierzających do pogłębienia
współpracy badaczy wspólnego dziedzictwa
kulturowego Polski i Niemiec. Służą temu
przede wszystkim coroczne spotkania „Gra-
py", przyjmujące postać kilkudniowych sesji
naukowych. Do r. 2005 odbyło się dwana-
ście takich sesji, lecz tylko nieliczne zostały
uwiecznione poprzez wydanie drukiem
wygłoszonych na nich referatów2. Recenzo-
wana książka zawiera materiały X konfe-
rencji (Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, 25-28 września 2003) i ukazała się
jako dragi tom serii Das Gemeinsame Erbe
- Wspólne Dziedzictwo, wydawanej pod egi-
dą „Grapy". Nie licząc wstępu, publikacja
zawiera dwadzieścia trzy artykuły w języku
niemieckim lub angielskim (z polskimi
streszczeniami), indeksy osób i miejscowo-
ści oraz program sesji3.

Zgodnie z zamiarem organizatorów,
temat dziesiątego spotkania „Grapy" wykra-
czał poza problematykę dziejów i ochrony
zabytków na dawnych terenach niemieckich,
włączonych po r. 1945 do Polski, i dotyczył
szerzej rozumianych związków artystycz-
nych pomiędzy obydwoma krajami. Tytuł
niniejszego zbioru materiałów odnosi się do
szczególnego charakteru tych związków, po-
legających jakże często na migracji artystów,

1 Błąd na stronie tytułowej (!) recenzowanej publikacji - winno być: „X".
2 Kunstgeschichte wid Denkmalpflege. Beitrage der 4. Tagung des Arbeitskreises deutscher wid polni-

scher Kunsthistoriker in Toruń. 2.-6. Oktober 1997. red. M. Woźniak. Toruń 2002; Hansestadt - Residenz
- Industriestandort. Beitrage der 7. Tagung des Arbeitskreises deutscher undpolnischer Kunsthistoriker in
Oldenburg, 27.-30. September 2000, red. B. Stórtkuhl. Munchen 2002 (= Schriftenreihe des Bundesinstituts
fur Kultur und Geschichte der Deutschen im óstlichen Europa, t. 19): Der Umgang mit dem kulturellen
Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Beitrage der 9. Tagung des Arbeitskreises deutscher
und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Leipzig, 26.-29. September 2002, red. A. Langer.
Warszawa 2004 (= Das Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo, t. 1).

3 Nie wszystkie wygłoszone na niej referaty zostały opublikowane.
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