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Sztuka bogactwem Afryki?  

Wpływ rynku antykwarycznego na życie codzienne mieszkańców Afryki Zachodniej 

 

 

Kultura a ekonomia – opozycja czy współpraca? 

 

Afryka pełna tajemnic, niezrozumiałych sytuacji i jeszcze dziwniejszych, z punktu wi-

dzenia pozaafrykańskiej perspektywy, kulturowych artefaktów, pozostaje w dalszym ciągu 

kontynentem, który przyciąga uwagę nie tylko rynku turystycznego, ale w stopniu znacznie 

bardziej zauważalnym – świata biznesu. Głośno ostatnimi czasy mówi się o tak zwanej „gra-

bieży ziemi”, bardzo często w szerokim kontekście zarządzania nie tylko ziemią, ale przede 

wszystkim surowcami naturalnymi. Afryka pozostaje kontynentem eksplorowanym, odkry-

wanym, tłumaczonym, obecnym, reprezentowanym, ale pasywnym, i mimo tak skompliko-

wanej sytuacji językowej – niemym1. Moda na Afrykę, która w sposób dość nachalny jest 

narzucana poprzez media, programy podróżnicze, a wreszcie samych podróżników, powodu-

je, że kontynent ten staje się miejscem swoistej eksploracji w szerokim wymiarze ekonomicz-

no-kulturowym. Takie zestawienie podkreśla przede wszystkim ekonomiczny charakter kon-

taktów świata z Afryką, spychając na drugi plan ich wymiar kulturowy. Choć niewątpliwie 

pomiędzy wskazanymi wymiarami zachodzi również swoisty związek bezpośredni. To on 

właśnie wyznacza, w dość specyficzny zresztą sposób, ekonomiczny wymiar oddziaływania 

kulturowego. Kultura, jako jeden z elementów ekonomicznej układanki, uwikłana zostaje  

w ten sposób w sieć wzajemnych interkulturowych reakcji stymulowanych jedynie popytem  

i podażą. To wzajemne zainteresowanie ukierunkowuje zmiany, jakie zachodzą w kulturach 

lokalnych pod wpływem ruchu turystycznego oraz zainteresowania rynku antykwarycznego. 

Już na poziomie pierwszego kontaktu dochodzi do zawarcia kontraktu handlowego, który  

                                                           
1 J. Ki-Zebro, Préface, [w:] A.-S. Coulibaly, Sauvegarde de l’Artisanat Africain, Ouagadougou 1991, s. 11. 
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w następstwie rodzi nie tylko nadprodukcję kulturowych artefaktów, ale również wprowadza 

zmiany natury technologiczno-materiałowej. Otwartość kulturowa pozwala na szybkie i wła-

ściwe zmiany w repertuarze oferowanym ekonomicznej wymianie.  

Czy sztuka jako jeden z elementów kultury może być więc traktowana jako bogactwo 

Afryki? Czy handel sztuką może stać się podstawą do zmiany statusu ludzi zajmujących się 

jej odtwarzaniem2? A może jest to jedynie truizm odwołujący się do ogólnika weryfikującego 

sztukę jako element ubogacający duchowo? Rozważania podjęte w zakresie wyznaczonym 

przez dwa pierwsze pytania ujęte zostały w artykule w ramy czasowo-przestrzenne. Z jednej 

strony obszar wyznaczony został terenem badań – Mali i Burkina Faso, z drugiej okresem 

czasowym, w którym badania te były prowadzone – lata 2001-2009. Zarówno miejsce, jak  

i czas przez swoją reprezentatywność są w stanie wskazać pewne prawidłowości, z którymi 

mamy do czynienia w zakresie kreacji sztuki3. Trzecie z postawionych pytań poprzez swoje 

bezpośrednie odwołanie do przeżyć i doświadczeń duchowych pozbawia sztukę afrykańską 

jej wymiaru ekonomicznego. W tym kontekście każdy Afrykanin, który ma w swojej chacie 

przedmioty traktowane jako artefakty,  powinien czuć się bogaty, a bogactwo to przez sam 

fakt swojego istnienia powinno konstytuować dobrobyt. Jest to oczywiście błędna logika nie 

znajdująca pokrycia w rzeczywistości, bowiem związek pomiędzy sztuką a ekonomią nie 

znajduje w terenie bezpośredniego przełożenia. Nie-sztuka4 nie ma bezpośredniego przełoże-

nia na wymiar finansowego zabezpieczenia, polisy. Jest ona traktowana jako element dialogu, 

jako medium, które można zastąpić innym, takim samym5, a jako takie nie poddawanym sza-

cunkom – chodzi wszak o coś więcej niż wymiar rzeczywisty. Gdyby zaś próbować sprowa-

dzić go do tej rzeczywistości, jego wymiar ekonomiczny określałyby często takie równoważ-

niki jak kury czy proso. 

To dopiero europejskie spojrzenie6 na sprawę wartości obiektu nadało zupełnie nowy 

wymiar finansowy artefaktom afrykańskim. W ten sposób kultura została zespolona z ekono-

mią, z którą w tradycyjnych strukturach miała niewiele wspólnego. Poprzez zaś rozwój rynku 

                                                           
2 Odtwarzanie sztuki jest swoistym antonimem frazeologizmu tworzenie sztuki, który wskazuje na tę właściwość 

sztuki afrykańskiej, która nie rozróżnia pojęcia kopii i oryginału, wszystkie obiekty traktując równoprawnie. 
3 Kreacja sztuki jest tu procesem, który zaczyna się w momencie wykonania artefaktu a kończy w momencie 

znalezienia się w galerii, prywatnej kolekcji czy muzeum. 
4 Określenie nie-sztuka odnosi się do europejskiego pojmowania sztuki tradycyjnej z punktu widzenia tradycji 

lokalnych, które artefakty tak klasyfikowane za sztukę nie uważały. 
5 Przedmioty wpisane w lokalny kontekst kulturowy nie są nośnikami wartości materialnych same w sobie, o ich 

wartości świadczy element utylitarności. Zużycie czy zniszczenie przedmiotu powoduje konieczność zamówie-

nia jego odpowiednika (inny, taki sam), jego wartość podobnie wyznaczona zostanie jego wykorzystaniem,  

a stary przedmiot ulegnie desakralizacji, tracąc tym samym swoją wartość. 
6 Europejski bardzo często w tekście traktowany jest jako określenie wskazujące na bezpośrednie związki z my-

śleniem białego, bez odwoływania się do wymiaru geograficznego.  
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antykwarycznego, związek ten wyznaczył zarówno zupełnie nowy kierunek rozwoju zaanga-

żowanych w taki układ elementów kultury, jak i kierunek rozwoju myślenia kategoriami eko-

nomii globalnej. Zgodnie zaś z tymi ostatnimi wszystko mogło stać się przedmiotem handlu. 

W przełożeniu na język realiów terenowych, to popyt zaczął decydować o skali odtwórczości 

nie-sztuki, a jej wartość w sposób nieproporcjonalny i zupełnie przypadkowy zaczęła rosnąć. 

 

Sztuka, jako jeden z podmiotów ekonomicznej układanki 

 

Sztuka, jako jeden z elementów kultury, ten najbardziej wymierny i konkretny, w spo-

sób perfekcyjny wpisuje się w handlowy układ wyznaczony przez zainteresowania świata 

pozaafrykańskiego. Wyjątkowość, inność, wreszcie wymiar estetyczno-religijny budują pod-

stawy inwestycji, która swoimi początkami sięga czasów kubistycznego odkrycia. Wówczas 

maska, jako jedyny, ale najbardziej dystynktywny element kultury, zaistniała w świadomości 

europejskiego odbiorcy, a właściwie europejskiego nabywcy. Przetworzona przez europejską 

estetykę i wrażliwość zmieniła swoje przymioty, tworząc nową wartość. Z perspektywy czasu 

można snuć daleko idące refleksje nad nową kreacją, brakiem zrozumienia przez współcze-

snego odbiorcę europejskiego, wyrwaniem z kontekstu i próbą dość swobodnego żonglowania 

„bytem wtórnym”7 z całkowitym odrzuceniem „bytu pierwotnego”. Maska afrykańska nie 

stała się wówczas obiektem sztuki, była jedynie elementem znakomicie wykorzystanym do 

kubistycznego rozbicia przestrzeni, do zabawy formą, wejściem w jej struktury i odkryciem 

nieznanych obszarów. W tym przypadku artyści europejscy nie nadużywali słowa sztuka. 

Obszar wyznaczony ich zainteresowaniami kończył się na bardzo utylitarnym zachwycie 

poddanym europejskiej estetyce i filozofii. To dopiero z perspektywy czasu zbudowana zosta-

ła naukowa teoria definiująca sztukę afrykańską jako formalnie perfekcyjną i naukową jed-

ność z fenomenem ekspresyjnej siły. 

Refleksje te jednak stały się początkiem dyskursu o „nieznanym”, który początkowo 

doprowadził do zainteresowania przedmiotem wyjętym z kontekstu terenowego, a w konse-

kwencji do zainteresowania przedmiotem wpisanym w szerszy kontekst filozoficzno-

religijny. Pozyskany w terenie obiekt, który sztuką in situ nigdy nie był, na gruncie europej-

skich i amerykańskich galerii i muzeów nabrał zupełnie nowego wymiaru – wymiaru sztuki. 

Status bycia obiektem sztuki zmienił zupełnie podejście do jego wymiaru ekonomicznego. 

„Bezcenność” sztuki zamkniętej w muzeach, o wartości waloryzowanej jedynie w przypadku 

                                                           
7 Za byt wtórny uważam tutaj materialną realizację idei traktowanej jako byt pierwotny. Idea zaś w tym wypad-

ku jest traktowana jako zespół elementów transcendentalnych. 
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wypożyczeń, nabrała zupełnie nowego sensu w zetknięciu z realiami kapitalistycznego syste-

mu myślenia o otaczającej rzeczywistości. Takie zaś podejście wymagało stworzenia systemu 

desygnatów klasyfikujących obiekty pod względem ich wartości nie tylko artystycznej, ale 

przede wszystkim materialnej. System ten został stworzony w oparciu o wiedzę, wyobrażenia, 

a przede wszystkim europocentryczną wiedzę z zakresu historii sztuki. W ten sposób powstała 

definicja sztuki afrykańskiej, której podstawą była klasyczna definicja sztuki wyciągnięta  

z europejskiego warsztatu historyka sztuki połączona z doświadczeniami wypływającymi  

z kontaktów chociażby z kulturami azjatyckimi. Ten dosyć subiektywny punkt widzenia, za-

stosowany jako filtr walorów artystycznych, spowodował oczyszczenie i wyjęcie obiektów  

z kontekstu tradycji. W ten sposób maska afrykańska została zredukowana tylko do elementu, 

który mocowany jest na głowie, a przedmiot codziennego użytku, jakim są na przykład trady-

cyjne schody, uzyskał rangę rzeźby abstrakcyjnej. Wybór podyktowany subiektywnością zna-

lazł też odbicie w subiektywności cen, jakie przyporządkowane zostały obiektom sztuki afry-

kańskiej w europejskich i amerykańskich galeriach. Pierwszoplanowym wyznacznikiem ceny, 

w tym przypadku, staje się oczywiście wymiar historyczności obiektu, jego wiek, drugim – 

jego autentyczność. Datacja obiektu tak mocno wpisana w metodologię warsztatu historyka 

sztuki „białej” na gruncie Afryki traci zupełnie swój sens. Wymiar czasu ma tutaj bowiem 

zupełnie różną konstrukcję, która nie przywiązuje aż takiej wagi do osadzenia faktu-obiektu 

na osi czasu. Trudno się też dziwić takiemu stanowi rzeczy skoro realnie patrząc, czas istnie-

nia przedmiotów drewnianych w warunkach afrykańskich jest relatywnie krótki. Również 

kryterium autentyczności nie jest precyzyjnym z uwagi na rozbieżności deskrypcyjne wynika-

jące z różnic kulturowych. Autentyczność często utożsamiana jest z oryginalnością, wprowa-

dzając w błąd sugestii unikalności. Tymczasem jednym z desygnatów opisujących sztukę 

afrykańską jest jej multiplikowalność, która w żaden sposób nie wyróżnia ani nie deprecjonu-

je żadnego z elementów powtarzanych. Każdy z nich jest równie wartościowy i nie ma zna-

czenia fakt, że poszczególne elementy różnią się pomiędzy sobą drobnymi detalami będącymi 

signum autorskim bądź czasowym8. Z punktu widzenia europejskiego handlu antykwaryczne-

go takie obiekty mają jedynie wartość etnograficzną, tracąc bowiem swoją oryginalność stają 

się bezwartościowe dla wysublimowanego gustu europejskich i amerykańskich nabywców. 

Warto również zauważyć, iż przedmiot sklasyfikowany jako obiekt sztuki podlega jeszcze 

jednemu zabiegowi przed wystawieniem na pokaz z doczepioną metryczką i ceną. Nierytual-

ne oczyszczenie pozbawia w ten sposób sztukę jej zapisu kulturowego, który z punktu widze-

                                                           
8 Signum czasowe wprowadza pewne innowacje dekoratorskie, takimi są na przykład lusterka doczepiane do 

masek, sama zaś konstrukcja podstawowa pozostaje bez zmian. 
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nia galerii nie ma znaczenia. Zanieczyszcza on jedynie obiekt i obniża jego cenę. Obiekt war-

tościowy to ten, który jest czysty, gładki, wypolerowany, który odarty z kontekstu tworzy 

nową wartość znacznie bliższą europejskiej percepcji. W ten sposób inność sztuki afrykań-

skiej zostaje oswojona, a oswojenie powoduje wzrost wartości. Podczas targów afrykańskiej 

sztuki antykwarycznej w Amsterdamie w listopadzie 2010 r. jeden ze antykwariuszy tłuma-

czył jak wspaniale gładka jest powierzchnia wystawionej przez niego na sprzedaż maski ludu 

Dan z Wybrzeża Kości Słoniowej, jak cienka jest drewniana konstrukcja, wreszcie jak ważny 

w przypadku ustalenia jej wartości jest charakter otworów do mocowania siatki z włókien 

roślinnych, której maska ta już nie posiadała9. Oto desygnaty wartości, które tracą swoje zna-

czenie w Afryce.  

Wartość sztuki może być określana za pomocą różnych kategorii waloryzujących wy-

znaczanych przede wszystkim przez punkt odniesienia, jakim w tym przypadku staje się kul-

tura. Inaczej więc konstruowana jest wartość obiektu w Afryce, inaczej w Europie. Dyspro-

porcje wielkości wynikają w sposób bezpośredni z zasobności portfela odbiorcy sztuki. Cena 

dostosowana zostaje nie bezpośrednio do obiektu, lecz do możliwości rynku. Ten zaś w przy-

padku Europy i Ameryki dążąc za tym co wyjątkowe i inne, ale oswojone, podbija wielokrot-

nie cenę wyjściową nadawaną w terenie. 

 

Artisanat – ekonomiczne odbicie sztuki 

 

Sztuka jest przedmiotem handlu elitarnego. Galerie nie są miejscami wypełnianymi 

przez tłumy chętnych do posiadania obiektu sztuki afrykańskiej u siebie w domu. To, co eli-

tarne kosztuje, nie każdego na ten przejaw elitaryzmu stać – dla tej grupy odbiorców pozosta-

je rynek sztuki artisanalnej10. 

Artisanat afrykański jest bardziej niż jakikolwiek inny element ekonomicznej ukła-

danki interfejsem pomiędzy tym, co tu i teraz, a tym, co ponad i wiecznie. Wypełnia on lukę, 

która istnieje pomiędzy rytuałem a przedmiotem, w polu wyznaczonym przez sztukę, etykę 

oraz estetykę. Artisanat nie jest fenomenem insularnym, bardziej odbiciem zjawiska szerzej 

pojętej globalizacji11. Nie jest też zjawiskiem charakterystycznym jedynie dla Afryki. Wielu 

ekonomistów lat 50.-70. ubiegłego wieku traktowało artisanat jako przejaw archaicznego, 

                                                           
9 Spostrzeżenia własne autorki. 
10 Artisanat utożsamiany często z rzemiosłem, rozpatrywany jest w artykule znacznie bardziej w kontekście 

lokalnej sztuki tradycyjnej – nie-sztuki. Sztuka artisanalna to ta, która w sposób bezpośredni odwołuje się do 

tradycyjnego pierwowzoru, ale wytwarzana jest na potrzeby rynku globalnego. 
11 J. Ki-Zebro, Préface, [w:] A.-S. Coulibaly, Sauvegarde de l’Artisanat Africain, Ouagadougou 1991, s. 12. 
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przedkapitalistycznego fenomenu zamkniętego w systemie przemysłowym12. Absorpcja arti-

sanatu w system przemysłowy, usytuowała go nie na poziomie precyzyjnego terminu, ale 

szerokiego pojęcia wpisanego w kontekst studiów całych systemów  artisanalnych. Zgodnie  

z taką wykładnią, trudnością stało się dookreślenie tak rozległego pojęcia. Poprzestano więc 

na zastosowaniu starego terminu – artisanat. W rzeczywistości, rozwój regionów i zjawisko 

artisanatu są dwoma aspektami tej samej rzeczywistości, w którego zakresie charakter parce-

lacyjny i spontaniczny artisanatu zapewnia mu całkowitą adaptację w wymiarze lokalnym  

w zakresie produktów, możliwego rękodzieła i potrzeby satysfakcji13. Artisanat poprzez swo-

ją genezę i umocowanie w strukturach lokalnych kultur tradycyjnych, uzyskuje wymiar tech-

nologiczny, historyczny, socjo-ekonomiczny, edukacyjny i religijny14. Z jednej strony poprze-

stanie na słowie artisanat uniemożliwia pokazanie wielości możliwych form mikro-produkcji, 

z drugiej obciąża ryzykiem, ponieważ sam termin daje konotacje niezbyt rygorystyczne. Rea-

sumując, z punktu widzenia ekonomii należy uważać, że chodzi tutaj o funkcję nader specy-

ficzną, mechanizm podstawowy, który pozwala zachować przez swój system charakter i ory-

ginalność produktów15.  

Pierwotny artisanat16 afrykański powiązany w swej większości z systemem kasto-

wym17 wskazywał na grupę osób zajmujących się konkretnym rzemiosłem-czynnością. Taka 

izolacja wytwórczości oraz możliwości podaży rynku  lokalnego wpłynęły w znaczącym 

stopniu na zakres oddziaływania i wymiar ekonomiczny rynku artisanalnego. Jego specyfika 

zamykała drogi rozwojowe, a i sam rynek nie czuł potrzeby zmian. To dopiero zainteresowa-

nie wzbudzone przez zorganizowany ruch turystyczny spowodowało znaczące zmiany w tra-

dycyjnym sposobie myślenia o artisanacie lokalnym. Artisanat wymknął się z systemu kasto-

wego, choć w wielu rejonach Afryki Zachodniej nie do końca, i zaczął uwzględniać typowo 

kapitalistyczne prawa: popytu i podaży. To dosyć odważne i bezkompromisowe stanowisko 

                                                           
12 G. Barthelemy, Artsanat et développement, GRET, nr 8: 1986, http://www.nzdl.org  [24.08.2010]. 
13 G. Barthelemy, Artsanat et développement, GRET, nr 8: 1986, http://www.nzdl.org  [24.08.2010]. 
14 Artisanat, z uwagi na swój charakter materialny, ma wymiar technologiczny wypracowany na drodze histo-

rycznych doświadczeń, w które zaangażowane były wyznaczone poprzez układ społeczno-religijny określone 

jednostki. Produkty artisanatu są współczesnie przedmiotem handlu i budowy nowych struktur socio-

ekonomicznych. Wymiar edukacyjny i religijny produkcji nabiera w ten sposób zupełnie nowych konotacji. 
15 G. Barthelemy, Artsanat et développement, GRET, nr 8: 1986, http://www.nzdl.org [24.08.2010]. 
16 Pojęcie pierwotnego artisanatu odnosi się do sytuacji alienacji rynku lokalnego od rynku globalnego. 
17 Niektóre przedmioty codziennego użytku mogły być wykonywane przez ludzi spoza kasty. Stosując się do tej 

zasady można wskazać takie dyscypliny jak plecionkarstwo, farbiarstwo, tkactwo i czasami rzeźbiarstwo. Wyją-

tek stanowiło kowalstwo z uwagi na swoją skomplikowaną technologię i kontekst kulturowo-religijny. Należy 

również podkreślić fakt, że pewne przedmioty religijne oraz produkcja obiektów z przeznaczeniem dla kultu 

zbiorowego były zastrzeżone dla rodzin poprzez tradycję – ponieważ zachowały one moc ich wykonywania 

przekazaną poprzez błogosławieństwo przodków. A.-S. Coulibaly, Sauvegarde de l’Artisanat Africain, Ouaga-

dougou 1991, s. 31.  
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zostało jednak złagodzone niezrozumieniem mechanizmów działania w takim kierunku roz-

wijającego się rynku. Rozwój artisanatu afrykańskiego rządzący się własnymi prawami i lo-

giką zdefiniowany został poprzez swoiste podejście do badań rynkowych. Te stały się pod-

stawą analiz krótkoterminowych zainteresowań odbiorców, które w efekcie zaowocowały 

ukierunkowaną na ich realizację produkcją.  

Szybka dynamika stała się desygnatem rozwoju lokalnego rynku artisanalnego, choć 

rozwój ten ograniczała tak szeroko zakrojona specjalizacja. Masowo pojawiające się multipli-

kacje tych samych obiektów nie budziły już takiego zainteresowania – klient otrzymujący 

propozycję kupna kolejnych podobnych obiektów – odmawiał. Nadprodukcja ewokując ten 

rodzaj zaniepokojenia rynku, poprzez badania sondażowe próbowała zdefiniować kolejny 

etap rozwoju. Niezrozumienie podstaw europejskiej psychologii turystyki nastawionej na po-

szukiwanie niezwykłości i wyjątkowości,  poszukującej różnorodności18, powodowało  

i w dalszym ciągu powoduje blokady płynności rozwojowej19. Terenowy kontakt pomiędzy 

lokalnym rynkiem a ruchem turystycznym powodujący dość chaotyczne reakcje, w dłuższej 

perspektywie czasowej nie jest gwarantem stabilnego i konkretnie ukierunkowanego rozwoju 

artisanatu. Implementując prawa rynku europejskiego, lokalny rynek afrykański powinien 

wczuć się w ich wymagania i dostosować do nich własne możliwości. Do momentu, kiedy nie 

dojdzie do pełnej korelacji tych dwóch czynników, nie jest możliwa pełna płynność rozwojo-

wa.  

Bezpośredni handel przedmiotami artisanatu odbywa się za pomocą zróżnicowanej 

pod względem wielkości i jakości sieci sklepików, które nazywane są popularnie artisanami. 

Tak wyspecjalizowane miejsca z jednej strony pozwalają na swobodę dostępu, z drugiej po-

wodują swoistą separację lokalnego wytwórcy. Pojawienie się wyspecjalizowanych osób 

zajmujących się handlem artisanalnym, wprowadziło znaczne zmiany w sposobie myślenia  

o przedmiotach otaczających, jak również zmiany w strukturach lokalnych społeczności. No-

wy zawód antykwariusza na swój sposób zrewolucjonizował lokalny rynek. To pośrednik-

antykwariusz stał się tym czynnikiem, który bada rynek, reaguje na jego potrzeby, wreszcie 

                                                           
18 Choć wyjątkiem wydaje się tu być rynek handlu pamiątkami specjalnymi, nawiązujący do fundamentalnych 

znaczeniowo obiektów, ikon turystyki – takimi są chociażby egipski Sfinks czy paryska wieża Eiffla. 
19 Obserwacje terenowe autorki. Odwiedzając regularnie te same artisany w tych samych miejscach mogłam 

zauważyć pewną prawidłowość produkcji – to, co w danym sezonie turystycznym budziło największe zaintere-

sowanie stanowiło większość oferowanego asortymentu. W kolejnych sezonach były to już jedynie smutne po-

zostałości wzmożonego popytu. Na tej podstawie można by stworzyć swoistą chronologię posługując się okre-

śleniami typu: sezon małych masek, sezon rzeźb tellemskich (wzorowanych na sztuce Tellemów) czy wreszcie 

sezon korony Longobardów (przedmiotów przypominających ją wyglądem). W podobny sposób antykwariusze 

reagowali na zainteresowanie konkretnym przedmiotem. Odwiedzając kolejne artisany proponowano mi zakup 

„takich samych” przedmiotów, uzasadniając to faktem, że przecież tego szukam. 
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wyznacza kierunki rozwoju. Dynamiczny rozwój ruchu turystycznego na niektórych obsza-

rach Afryki Zachodniej20 stał się więc bezpośrednim powodem organizacji sieci artisan, na 

potrzeby których pracować zaczęła lokalna społeczność, sam właściciel, jego rodzina. Naj-

częściej artisana powstawała przy lokalnym campement i od zaradności jej właściciela, jego 

kontaktów z przewodnikami, biurami podróży zależała jej kondycja. Stała się ona miejscem 

nie tylko sprzedaży artefaktów lokalnych kultur, ale miejscem prezentacji kulturowej w wy-

miarze muzealnym, ale również kreacji kulturowej spowodowanej konkretnymi wymagania-

mi bądź zainteresowaniami klienta. Na pytanie, kto jest najlepszym klientem, można było 

usłyszeć odpowiedź: „Wielcy patroni włoscy i francuscy mało dyskutują. Kupują po wyso-

kich cenach. Amerykanie i Japończycy rzadko przyjeżdżają, mało kupują. Ceny należy dys-

kutować - to przyjemność.”21. 

Często prawidłowością był naturalny awans handlowy, który opierał się o proste na-

stępstwo – handel obwoźny, handel we własnej artisanie, a wreszcie rozbudowany handel 

wielopunktowy oparty najczęściej o sieć lokalnych festiwali22. W tej ostatnie sytuacji macie-

rzystą artisanę prowadziła w czasie nieobecności właściciela jego rodzina. W strukturach ryn-

ku artisanalnego można zauważyć również wykształcenie się pewnych prawidłowości regulu-

jących zasady jego działania – oparcia o system własnych połączeń z lokalnymi dostawcami 

oraz sieć powiązań pomiędzy antykwariuszami. Jeden antykwariusz wykorzystuje wiec wła-

snych dostawców, często zwykłych ludzi, którzy sprzedają przedmioty przez nich użytkowa-

ne, ale sam również dostarcza obiekty innym antykwariuszom z większych miast. W ten spo-

sób jeden z antykwariuszy z Sangi raz w roku jeździ z zamówionymi przez tamtejszych anty-

kwariuszy obiektami do Ségou. Zbiera wówczas kolejne zamówienia, a w czasie festiwalu 

sam wystawia również swoje stoisko. Bardzo często nawet tak rozwinięta działalność han-

dlowa nie jest w stanie zabezpieczyć finansowo antykwariusza i jego rodziny, łączona jest 

więc z podstawową formą gospodarowania, jaką jest rolnictwo23. Elementem decydującym  

w sposób zasadniczy o pozycji antykwariusza oraz o możliwościach jego ekonomicznego 

statusu jest kapitał, jaki sam może zainwestować w rozwój swojego biznesu, ale również sieć 

kontaktów lokalnych oraz wyczucie rynku. Często nawet lokalizacja w mieście, stolicy kraju, 

nie wpływa w sposób zasadniczy na poziom statusu antykwariusza. W zależności od natęże-

                                                           
20 Doskonałym przykładem może być w tym przypadku kraj Dogonów w Mali. 
21 Informator Ant. Doum., Dogon,  antykwariusz, Sanga (kraj Dogonów, Mali) [2008]. 
22 Tak na przykład jest w kraju Dogonów, gdzie każda większa wioska-miejscowość-gmina stara się, aby taki 

festiwal również u siebie zorganizować. W ten sposób festiwale odbywają się na przykład w Bandiagarze, San-

dze, Douentzy, Kani Gogouna. Według organizatorów jest to bardzo praktyczny sposób na przyciągnięcie uwagi 

odwiedzających ten kraj turystów. Informatorzy: Mam. Kan., mer, Mok. Poud., sekretarz gminy, Kani Gogouna 

(kraj Dogonów, Mali) [2009]. 
23 Informator Ant. Doum., Dogon,  antykwariusz, Sanga (kraj Dogonów, Mali) [2008].  
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nia ruchu turystycznego, interesy raz idą lepiej, raz gorzej. Według informatora, antykwariu-

sza z Ouagadougou, najliczniej odwiedzają jego artisanę Francuzi, rzadziej turyści innych 

narodowości. Niewielki obrót artisany powoduje zapętlenie sytuacji ekonomicznej, właściciel 

nie zarabia tyle, aby zainwestować, nie inwestując nie ma zaś zysków. Dość słaba oferta, jaką 

ma do dyspozycji nie jest w stanie wzbudzić zainteresowania, pozostając więc w oczekiwaniu 

na zmianę losu, próbuje w inny sposób radzić sobie z rzeczywistością24. 

Globalny wymiar afrykańskiego rynku antykwarycznego warunkowany jest poprzez 

rozbudowane struktury międzynarodowe25, w których element zarządczy spoczywa w rękach 

białych. Takie rozwiązanie daje co prawda szansę wspomnianej płynności rozwoju, aczkol-

wiek wprowadza element nierównomiernego rozłożenia zysków. Prawa rynku kapitalistycz-

nego zastosowane do realiów afrykańskich powodują odpływ zysków, z których tylko nie-

wielka część pozostaje w rękach lokalnych wytwórców. Obserwacja kolei losów lokalnej 

produkcji zarówno na poziomie rynku afrykańskiego, jak i dystrybucji pozaafrykańskiej, po-

zwala na spostrzeżenie pewnej prawidłowości opisującej afrykański rynek antykwaryczny. 

Element pozaeuropejski tego rynku jest w znacznym stopniu zdominowany przez kapitał bia-

łych, to on buduje elitarny handel wybranymi obiektami z uwagi na ich wyjątkowe walory, 

które pozwalają osiągać satysfakcjonujące kontrahentów kwoty. Element afrykański budowa-

ny jest w oparciu o warsztaty zatrudniające wyspecjalizowanych w wyznaczonym zakresie 

pracowników, które zapewniają dostarczenie białemu turyście jego własnych wyobrażeń 

sztuki afrykańskiej pod postacią chociażby hebanowych zwierząt i ludzkich postaci26. Warsz-

taty zlokalizowane w terenie, często w małych wioskach nastawione są na produkcję bardzo 

precyzyjnie zdefiniowaną, w której przypadku przynależność etniczna wytwórcy nie odgrywa 

większej roli. W ten sposób w kraju Bamana można spotkać warsztaty produkujące obiekty 

dogońskie27. Ta swoista wymiana  kulturowa powoduje zamieszanie na poziomie odczytu – 

artisanat Bamana przestaje być czystym artisanatem Bamana, a artisanat Dogonów – czystym 

artisanatem Dogonów. Choć trudno w tym przypadku mówić o pełnej symetryczności  

i wszechstronności28, mamy do czynienia z całą pewnością przejściem od lokalnej izolacji do 

                                                           
24 Informator Ous. Ilb., antykwariusz,  Ouagadougou (Burkina Faso) [2009]. 
25 S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 2007, s. 9. 
26 Pracę takich atelier można zaobserwować chociażby w Bamako i Ouagadougou – dając możliwość zakupu 

prezentują równocześnie pełną linię produkcyjną. A.-S. Coulibaly, Sauvegarde de l’Artisanat Africain, Ouaga-

dougou 1991, s. 259. 
27 Obserwacje własne autorki. 
28 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997, s.181. 
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otwarcia na inność kulturową. W ten sposób rzemieślnicy29 zatrudnieni w atelier tworzą roz-

budowane, wysoce specjalizowane struktury zdążające w stronę przemysłu30. Specjalizacja 

struktur wymusza jednocześnie specjalizację technik. Przy czym termin techniki artisanalne 

traktowany często jako synonim archaicznego procesu produkcji będąc wrażliwym na ewolu-

cję artisanatu, przechodzi również swoistą modernizację. Rynek sztuki, osadzony do tej pory 

w lokalnych korzeniach, usamodzielnia się, upraszczając technikę produkcji oraz stylistykę 

usankcjonowaną tradycją. Christopher Steiner w swojej pracy próbując pokazać komplekso-

wo ekonomiczną sieć handlową z jej własnym logicznym systemem wewnętrznym oraz pra-

wami, które nią rządzą, podjął się również zadania wskazania procesu transkulturowej oceny  

i wymiany. W ten sposób stworzył nową, dość krytyczną perspektywę dotykającą symbolicz-

nych kodów i ekonomicznych wartości, które uczestniczą w procesie geograficznego i kultu-

rowego przemieszczania oraz zakwestionował pojęcie autentyczności w sztuce afrykańskiej 

oferowanej do sprzedaży na wtórnym rynku artisanalnym31.  Rzeczywiście, w przypadku 

wtórnego rynku artisanalnego32, kategorie autentyczności i tradycyjności tracą swoje pierwot-

ne znaczenie wymuszając rewizję dotychczasowych, dość stereotypowo traktowanych obiek-

tów – podmiotów afrykańskiego rynku antykwarycznego. 

 

Kontrakt handlowy – dla kogo sztuka jest bogactwem? 

 

Zawarcie kontraktu handlowego nie jest warunkiem decydującym w sposób bezpo-

średni o zmianie statusu finansowego sprzedawcy. Bardzo często osadzenie w większych 

strukturach handlowych powoduje dyspersję zysków. Bezpośredni związek, jaki zachodzi 

pomiędzy inwestycją kapitałową własną, ustawieniem w strukturach handlu, kontaktami, daje 

podstawę do myślenia o stabilności na rynku artisanalnym. Baza ta jednak powinna zostać 

rozbudowana o swoisty zmysł rynkowy, który pozwoliłby na szybką i skuteczną reakcję na 

potrzeby potencjalnego kontrahenta. Wszystkie te elementy powodują, że skuteczność han-

dlową znacznie trudniej jest wykazać niewielkim, samodzielnym prowincjonalnym antykwa-

riuszom niż antykwariuszom wpisanym w znacznie szerszy kontekst rynkowy, w struktury 

                                                           
29 W tym przypadku zasadne wydaje się użycie polskiego tłumaczenia – rzemieślnik. Francuskie słowo artisan  

w odniesieniu do tradycyjnych wytwórców daje swobodę podkreślenia artystycznego wymiaru ich pracy, pod-

czas gdy w tłumaczeniu polskim pozostaje jedynie margines odtwórczości mechanicznej. 
30 Zjawisko takie opisuje z punktu widzenia socjologii Maurice Halbwachs.  

M. Halbwachs, Esquisse d’une psychologie des classes sociales, 1938, s. 190, 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/esquisse_psycho/esquisse_psycho.pdf  [08.11.2010] 
31 Zob. Ch. B. Steiner, African Art in Transit, Natural Musuem of Los Angeles County, 1994. 
32 Wtórny rynek artisanalny jest efektem zorganizowania pierwotnego rynku oraz jego rozbudowy w oparciu  

o nowe struktury i zasady. Nie znajduje on bezpośredniego umocowania w lokalnej tradycji.  
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powiązane z rynkiem usług turystycznych bądź globalnym handlem antykwarycznym. Ten 

ostatni zdominowany przez białych antykwariuszy, którzy sami33 bądź za pośrednictwem 

swoich lokalnych emisariuszy pozyskują obiekty – raczej sztuki niż artisanatu. Gros zysków  

z tego handlu siłą rzeczy pozostaje w Europie i Ameryce. Zauważalny jest również w szerszej 

perspektywie czasowej proces usamodzielnienia się rynku artisanalnego34 od miejsca produk-

cji – Afryki. W ten sposób w Europie czy Azji powstają miejsca produkcji i dystrybucji, nie 

tyle obiektów artisanalnych, co daleko już idących wariacji na temat.  

Patrząc z perspektywy, nie tylko czasu, ale również geografii, podkreślić należy dość 

znaczną dysproporcję w rozłożeniu zysków płynących z handlu artisanalnego. Nierówno-

mierność ta rozpatrywana wielowymiarowo znajduje swoje źródło w indywidualizmie anty-

kwariuszy, w rozwoju regionalnym spowodowanym ruchem turystycznym, wreszcie w umie-

jętności tworzenia większych struktur, w których rynek ten mógłby znaleźć oparcie. 

Postawione pytania: Czy sztuka jest bogactwem Afryki? Czy sztuka może dać bogactwo 

Afryce?, nie znajdują precyzyjnej odpowiedzi. Wszystkie elementy tej jakże skomplikowanej 

kulturowo-ekonomicznej układanki zdają się świadczyć, że optymistyczny scenariusz nie 

znajdzie w tym przypadku zastosowania. Artisanat afrykański ze względu na swoją powta-

rzalność, monotonię przedstawień, brak stałości zainteresowań, zbyt dużą zmienność oferty, 

zbyt daleko idącą specjalizację oraz swego rodzaju uległość względem odbiorców35, nie ma 

podstaw, aby stać się solidnym fundamentem znaczącego na globalizującej się mapie gospo-

darczej rynku. Wydaje się, że niewiele może w tym względzie zmienić pełne przystosowanie 

się do twardych reguł rynku kapitalistycznego. 

W tym kontekście nie powinna dziwić jedna z pozycji wydawniczych Banku Świato-

wego poświecona sztuce Afryki, a oparta o zbiory własne Banku, który w ten sposób lokuje 

swój własny kapitał36. 

 

 

                                                           
33 Informatorzy terenowi podają mało precyzyjne informacje o osobach, które przyjeżdżają jedynie w celu doko-

nania zakupów bardzo określonego charakteru przedmiotów. Z takimi informacjami autorka zetknęła się  

w przypadku rzadziej odwiedzanych terenów północnego Kamerunu. 
34 Rynek antykwaryczny powiązany jest bardziej z artisanatem pierwotnym, rynek artisanalny z artisanantem 

wtórnym. 
35 Wprowadzane w klasyczny repertuar zmiany zdają się prowadzić w kierunku kulturowej uniwersalizacji,  

w świetle której artisanat afrykański będzie miał niewiele wspólnego z własnymi korzeniami kulturowymi,  

a znacznie więcej z pozaafrykańskimi wyobrażeniami o sztuce Afryki. Zob. J. Kamińska, Swoi i obcy. Kulturo-

we dystanse i uprzedzenia, [w:] Wielokulturowość – miedzykulturowość – trans kulturowość w perspektywie 

europejskiej i pozaeuropejskiej, pod red. A. Barskiej, M. Korzeniowskiego, Opole 2007. 
36 Zob. African Art, The World Bank Collections, Washington1998. 
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