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Artykuł ukazał się w wydawnictwie: 

Toruńskie studia o sztuce Orientu, pod red. A. Nadolskiej-Styczyńskiej, t. 4: Kultury Afryki. W 

świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruń 2009, s. 109-116 

 

 

 

Katarzyna Podyma 

 

Sztuka afrykańska. Zjawisko czy rzeczywistość? 

 

Artykuł jest głosem w dyskusji, która toczy się już od wielu lat w prasie i literaturze fachowej, 

zwłaszcza z zakresu historii sztuki, w której powraca się do pytań zasadniczych, stawiając je  

w kontekście pozaeuropejskich zbiorów muzealnych, kolekcji prywatnych i galeryjnych. 

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czym jest „sztuka afrykańska” w kontekście 

zbiorów etnograficznych, czy jest rzeczywistością opisaną i czytelną dla każdego, czy też jedynie 

zjawiskiem, o którym się mówi, a które nie ma żadnych określonych ram i mechanizmów 

wewnętrznych. Jest wreszcie próbą znalezienia kryteriów, które decydują o klasyfikacji obiektu 

proweniencji afrykańskiej jako dzieła sztuki, próbą odpowiedzi na pytanie o metodologię badawczą.  

Rozważania łączyć będą doświadczenia autorki z zakresu warsztatu historyka sztuki  

i etnologa. Jest to rozwiązanie dające jej zdaniem najlepsze podstawy zrozumienia problemu sztuki 

afrykańskiej. Bazę źródłową stanowić będą teksty z zakresu teorii sztuki, wywiady pozyskane  

w trakcie wypraw naukowo-badawczych organizowanych przez Muzeum Miejskie w Żorach  

w latach 2001-2008 oraz własne obserwacje terenowe. 

 

Sztuka a teoria dnia codziennego 

 

„Sztuka nigdy w sposób prosty i bezpośredni nie odbijała rzeczywistości. Raczej zmuszała  

i zmusza nas nadal do ciągłego angażowania przeszłości i teraźniejszości, aby zobaczyć kruchość 

i przypadkowość tworzonych przez nas wizji rzeczywistości.”1 

 

Czy sto lat doświadczeń sztuki współczesnej i postkubistycznego myślenia pozwala nam 

obecnie na odpowiednią, konsekwentną ocenę i interpretację sztuki afrykańskiej? Wartościowanie 

nie w sposób bezmyślny, pozbawiony zrozumienia, oparty na podkoloryzowanym podejściu artystów 

                                                 
1  West C., Preface, [w:] Africa. The Art of a Continent, katalog wystawy, red. T. Phillips, Munich-Berlin-London-

New York, 1999, s. 9 
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i wystawców, nie w zachwycie opartym o rozdźwięk pomiędzy artystyczną formą a jej zawartością  

i przedmiotem, bez wchodzenia w głębsze znaczenia?2 Czy mówienie o „sztuce afrykańskiej”  

z arbitralnością opartą na klasycznym warsztacie historyka sztuki nie jest tylko pewnym kamuflażem 

bezradności społeczności europejskiej3 wobec nieznanego przedmiotu badania, bezradności 

wynikającej z trudnej do zrozumienia relacji pomiędzy podmiotem sztuki, jego funkcją a odbiorcą? 

Jak twierdziła Elsy Leuzinger, w przypadku Afryki, jej „kulturowy przykład” jest złożonym, trudnym 

do rozwikłania tworem, którego korzenie sięgają okresu prehistorycznego. A interpretacje, które nie 

są poparte badaniami terenowymi mają raczej wątpliwą wartość. W tym przypadku bowiem teorie 

upadają w zetknięciu ze złożonością rzeczywistości.4 

Odpowiedź na pytanie o zasadność funkcjonowania pojęcia „sztuka afrykańska” nie sprawia 

obecnie nikomu trudności, nikt nie neguje jej istnienia. Jest to z jednej strony rezultatem 

kubistycznego zachwytu nad formą5, z drugiej zaś - konsekwencją pewnej poprawności 

antropologicznej. Jednak, za tym wydawałoby się prostym stwierdzeniem nie stoi głębsza 

świadomość i zrozumienie istoty tego pojęcia. Trudno się jednocześnie dziwić takiemu stanowi 

rzeczy. Wszak dziedzina ta w dalszym ciągu wymaga badań, tym bardziej trudnych, że rozwój,  

w przypadku badanych społeczności, nie jest – jak przyjmujemy w tradycji europejskiej, oczywisty  

i nie ma charakteru liniowego. Jego nadrzędną wartością jest tradycja, trwanie, a nie powolny rozwój 

historyczny, co nie pozwala nam na jakże wygodne klasyfikowanie i analizę. 

Odnosi się wrażenie, że trudność zdefiniowania jest konsekwencją europejskiego, 

historycznie obciążonego sposobu patrzenia na sztukę „inną”, inną od tej dążącej do perfekcji 

mimetycznego ujęcia. W tym kontekście trudność analizy i poddawania krytyce sztuki afrykańskiej 

równa jest problemom z analizą i oceną sztuki współczesnej.  

Zaliczenie sztuki do grupy pojęć otwartych stworzyło możliwość klasyfikowania obiektów 

afrykańskich na poziomie Wittgensteinowskiego „podobieństwa rodzinnego”, ale „rodzinnego”  

ze sztuką europejską, co przyczyniło się w sposób jednoznaczny do znacznego wypaczenia 

paradygmatu „inności sztuki afrykańskiej”. Alternatywna, oparta na bazie metody przykładów 

paradygmatycznych, definicja sztuki Władysława Tatarkiewicza jest na tyle ogólna, że zostawiła 

miejsce na wspomnianą „inność”. 

„Sztuka jest odtworzeniem rzeczy bądź konstrukcją form, bądź wyrażaniem przeżyć, jednakże 

tylko takim odtworzeniem, taką konstrukcją, takim wyrazem, jakie są zdolne zachwycać bądź 

                                                 
2  Fagg W., In Serach of Meaning in African Art, “African Arts”, 1973, t. 7, s. 160 
3  Społeczność europejska staje się w tym kontekście synonimem społeczności wychowanej na wzorcach sztuki 

klasycznej. 
4  Leuzinger E., The Art of Black Africa, Recklinghausen 1976, s. 6 
5  Zwraca uwagę wzrost zainteresowania formą przede wszystkim w przedmiotach dnia codziennego. Tym sposobem 

forma podnosi rangę obiektu z poziomu artisanatu do rangi sztuki. Zob. Ginzberg M., Afrique. L’art. des formes, 

[b.m.], 2000 
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wzruszać, bądź wstrząsać.”6 

Z drugiej strony akceptacja Baconowskiej definicji kultury jako ars sive homo in rebus suis, dała 

odbiorcy tak dużą otwartość badawczą, iż próba zawężenia sztuki i wydzielenia jej z tego zespołu 

powoduje wciąż rozliczne trudności i niebezpieczeństwa natury badawczej. Oderwanie sztuki od jej 

naturalnego podłoża, pozostawienie jej poza określoną rzeczywistością historyczno-geograficzną 

może powodować odrealnienie prowadzące do nadinterpretacji, uproszczeń, sytuacji, w której 

interpretacja dzieła nie ma z nim w jego kontekście kulturowym już nic wspólnego.7 W tej relacji 

obiekt sztuki staje się nośnikiem informacji nie tylko formalno-emocjonalnej, ale również kulturowej. 

W przypadku dzieła sztuki afrykańskiej oderwanie od kontekstu kulturowego zuboża odbiór, 

ograniczając go jedynie do fazy analizy i zachwytu nad formą.   

Próba zaadoptowania definicji nominatywnej w przypadku sztuki afrykańskiej z góry skazana jest na 

niepowodzenie, wszak w kontekście tradycji - twórca nie wytwarza obiektu z zamysłem kreacji dzieła 

sztuki.8  

Czasami też odnosi się wrażenie, że najbardziej adekwatną definicją opisującą relację pomiędzy 

przedmiotem badania a kreacją warsztatu europejskiego jest subiektywne zaszeregowanie, w którym 

sztuką staje się to, co się za sztukę uważa. Taka subiektywna dowolność interpretacyjna związana 

jest z próbą desygnacji sztuki afrykańskiej poprzez jej kontekstualność i instytucjonalność, 

uzależniającą ramy definicji od opinii tzw. artworld. Świat sztuki zaś wyrażając zachwyt  

w początkach wieku XX, z jednej strony poprzestał tylko na nim, z drugiej zaś uzależnił sztukę 

afrykańską, a co za tym idzie dzieło sztuki afrykańskiej, od muzealnego „zasiedzenia”. 

Podsumowując: w ten sposób ramy sztuki afrykańskiej wyznaczane są w sposób bezpośredni 

subiektywnie, a dopiero w sposób pośredni poprzez czynniki obiektywne, jak pochodzenie, datację 

czy autentyczność. 

Dyskusja wydawałaby się w tym miejscu bezzasadna, gdyby nie istotny fakt braku konsekwencji 

obserwowany w rzeczywistości dnia codziennego, chociażby przy udostępnianiu publiczności 

wystaw z zakresu sztuki afrykańskiej. Kontrowersyjna debata na temat sztuki afrykańskiej, wywołana 

prezentacją w latach 80. XX w. dwóch wystaw9 okazała się w konsekwencji czasowym 

zamieszaniem, które nie znalazło głębszego odzwierciedlenia w warsztacie historyków sztuki  

i muzeologów zajmujących się tym fragmentem globalnej rzeczywistości. Wręcz konieczne zatem 

wydaje się poddanie definicji sztuki afrykańskiej ponownej weryfikacji, zarówno ze względu na 

globalną wartość kulturową, jak i estetyczne przeżycie, do którego dochodzi w czasie bezpośredniego 

                                                 
6  Zob. Tatarkiewicz W., Definicje sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, Poznań 1993 
7  Gębarowicz M., Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, 

http://www.lwow.com.pl/gembarowicz/gembarowicz.html (wydruk 30.03.2008) 
8  Taka prawidłowość dotyczy obiektów wytwarzanych w ramach tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 
9  wystawy: „’Primitivism’ in 20th Century Art” Museum of Modern Art 1984; „Magiciens de La Terre” Centre 

Pompidou 1989 
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obcowania z obiektem w muzeach czy galeriach.10 

W Polsce, zgodnie z obowiązującą ministerialną definicją – sztuka afrykańska klasyfikowana jest na 

poziomie sztuki ludowej, która „produkowana” jest przez społeczność wiejską.11 Paradoksem jest 

więc sytuacja - kiedy w literaturze fachowej mówi się o przykładach dzieł sztuki w muzealnych 

kolekcjach pozaeuropejskich. Tworzony jest w ten sposób precedens, w świetle którego zmiana 

miejsca przechowywania, powoduje, iż obiekt sztuki ludowej może zmienić swój status na dzieło 

sztuki.  

 

 

 

Kryteria opisujące 

 

Postawić należałoby nader zasadne pytanie – jeżeli rzeczywiście możemy mówić o sztuce 

afrykańskiej, to jakie kryterium jest decydującym o takiej klasyfikacji? 

Europejska definicja dzieła sztuki nie wskazuje precyzyjnie wskaźników selekcjonujących. 

Otwartość pojęcia zamyka się w ramach przedmiotu materialnego, dzieła rąk ludzkich, które powinno 

posiadać wartość artystyczną i powinno oddziaływać estetycznie. Dzieło sztuki powinno być 

zetknięciem świata materii i idei, mieć formę przestrzenną, trwać w czasie, niezależnie od obecności 

człowieka. Takie wskaźniki, bazujące na zetknięciu świata materii i idei potwierdzałyby słuszność 

rozważań nad podmiotem badania.  

Tymczasem ma się wrażenie, że bardzo często europejskie kryteria zamykają definicję  

w bardzo konkretnych nawiasach. To sytuacja bez precedensu, pierwsza weryfikacja obiektu 

następuje na poziomie miejsca docelowego, czyli wyboru konkretnego muzeum czy galerii na 

miejsce przechowywania, druga w momencie wprowadzenia na stan inwentarzy muzealnych, 

wreszcie trzecia, w sposób szalenie subiektywny, następuje w momencie oficjalnego określenia 

statusu obiektu przez uznany autorytet. 

Skąd bierze się więc opór przed postawieniem kropki nad „i”? Obserwacje potwierdzają 

słuszność ryzykownego dość stwierdzenia, iż decydującym kryterium klasyfikującym, w przypadku 

historyków sztuki, jest miejsce przechowywania – muzeum. To muzealność obiektu pozwala na 

swobodną klasyfikację z zakresu nauki europejskiej. Sytuacja jest więc dosyć paradoksalna – obiekty 

sztuki afrykańskiej stają się dziełami sztuki przez europejskie „S” w momencie przekroczenia progu 

sal muzealnych, czasami również kolekcji prywatnych, a poza tymi enklawami sztuki prawdziwej, są 

jedynie niższej kategorii wytworami rzemiosła. Obiekty wyrwane z kontekstu, odczyszczone  

                                                 
10  Littefield Kasfir S., African Art  and Authenticity. A text with a Shadow, „ African Arts”, 1992, t. 25, s. 41 
11  Taka wykładnia obowiązuje w przypadku składania wniosków ministerialnych na zakup obiektów muzealnych.  
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z patyny środowiska, w którym żyją stają się celem zachwytów nad luźną formą konceptualizującą 

się na przykład w zarysie ludzkiego ciała, nie tworzoną od podstaw, ale wpisaną w ściśle określony 

kanon – nie chodzi tu wszak o nowość i odkrywczość. Tymczasem kryterium muzealno-

kolekcjonerskie powoduje wrażenie wyjątkowości, unikalności prezentowanych dzieł. Rzeczywiście 

poddając analizie badane zjawisko pod kątem unikalności trudno zaprzeczyć, że drewniane XIX-

wieczne obiekty są bezwzględnie unikalnymi, ale sztuka afrykańska nie nosi znamion unikalności w 

rozumieniu europejskim. Nie powinna być rozpatrywana jako zbiór obiektów o określonych 

znamionach, sztuka ta jest czymś znacznie bardziej ideowym, zamykanym za każdym razem  

w formie o określonych właściwościach. Rodzi się więc pytanie czy tabliczka wróżebna wzorowana 

na tradycji Ife nie będąca tą przechowywaną w muzeum jest dziełem sztuki jej równym. Która z nich 

zasługuje na to miano. Multiplikacja obiektów rodzi konsternację – dla sztuki europejskiej znane jest 

rozróżnienie pomiędzy kopią i oryginałem – ale co w kontekście Afryki jest kopią, a co oryginałem?12  

Rozważanie może nie warte zachodu, można zawsze podeprzeć się jakością warsztatu, kontekstem 

pozyskania, ale czy w przypadku analizowania tego typu problematyki jest zasadne? Cały czas 

poruszamy się w kręgu pojęć i warsztatu metodologicznego nauki europejskiej. Nie jest to złe 

narzędzie, ale z całą pewnością niezbyt doskonałe. Natomiast w przypadku zjawiska, które określamy 

„sztuką afrykańską”, może ono z całą pewnością wprowadzić spore zamieszanie. Poprzestanie na 

zamknięciu w nawiasach „kubistyczny” – „surrealistyczny” to zdecydowanie za mało – to 

poprzestanie na analizie bez puenty. 

Dla uwiarygodnienia stopnia trudności badawczych należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż 

przedmioty rytualne związane z miejscami kultu czy też obiekty „maskarad” festiwalowych muszą 

być rozpatrywane w kontekście wyboru i zaaranżowania obiektu, wizualnej formy, stylu, koloru, ale 

także dźwięków bębnów, fraz mówionych, inkantacji i ruchu. Większość z tych elementów daleka 

jest od wrażliwości estetyki zachodniej i stanowi dla badaczy  ogromny kompleks religijno-

estetycznych problemów. Kompleks ten wchodząc w relację z wizualnymi i werbalnymi 

umiejętnościami nie pozwala na łatwe i proste opisy, tłumaczenia i analizy, szczególnie jeżeli 

polegamy wyłącznie na teoretycznych akademickich konstrukcjach historii sztuki, psychologii, 

filozofii czy antropologii.13 

W przypadku badania „sztuki” afrykańskiej należałoby chyba raczej zwrócić uwagę na Faggowską 

„energię czy życiową siłę”, na przestrzeń „duszy”, kładąc duży nacisk na analizę kontekstu  

i wrażliwość estetyczną.14 

                                                 
12   Bardzo często w wywiadach ze sprzedawcami tzw. artisany (artisanantu) pojawia się pojęcie pierwszej kopii, jako 

określenie podnoszące wartość sprzedawanego obiektu. Zwrot ten jednak pojawił się jednak w rozmowach 

stosunkowo niedawno i potwierdza jedynie duży wpływ europejskiego sposobu radzenia sobie z problemem pojęcia 

„kopii” i „oryginału”.  
13  Abiodun R., Understanding Joruba Art and Aesthetics. The concept of Ase, „African Arts”, 1994, t. 27, s. 70 
14  Fagg W., op. cit., s. 164 



 6 

Wywiady przeprowadzane w ramach wypraw naukowo-badawczych dotykając problemu 

sztuki w przejrzysty sposób wykazują, iż problem definicji „sztuki afrykańskiej”, „dzieła sztuki 

afrykańskiej” jest problemem warsztatu europejskiego. Z przeprowadzonych w Afryce wywiadów ze 

starszymi informatorami, których życie związane jest z trwaniem lokalnej tradycji, słowo sztuka jest 

słowem nieznanym, nie posiadającym nawet swojego odpowiednika w języku lokalnym. 

L.B.: W Europie mówimy, że wasze maski, wasza rzeźba to sztuka. Czy w języku Bambara 

istnieje słowo sztuka? Np. malarstwo to sztuka, rzeźba to sztuka.  

Y.B.: Nie. Słowo sztuka w języku bambara nie istnieje. 

L.B.: A czy istnieje jakieś słowo dla wszystkich masek? 

Y.B.: Ciako Sogobo. 

L.B.: Co to znaczy Ciako? 

Y.B.: W języku bambara to jest coś, co jest pomalowane. Sogo to głowa, a więc jeśli nałoży się 

wszystkie ozdoby to jest Ciako.15 

Czy w kontekście tego wywiadu użycie słowa sztuka afrykańska nie nabiera zupełnie innego 

znaczenia? Można oczywiście potraktować to zjawisko jako podmiot specyficznego ujęcia na gruncie 

warsztatu europejskiego, jako materiał przeniesiony, wyrwany z kontekstu, ale podlegający badaniu 

metodami właściwymi temu warsztatowi. Owo „zeuropeizowanie” obiektu uzasadnia wybór 

europejskiej metody. Wydaje się jednak, że to tylko pierwszy krok do dalszych, pogłębionych badań, 

które powinny połączyć analityczne doświadczenie historyka sztuki stosującego metody właściwe 

jego dyscyplinie z terenowym warsztatem antropologa, który daje możliwości uzyskania pełnej 

opowieści o „sztuce – nie-sztuce” Afryki.16 

James Clifford pisząc o zazębiających się kontekstach sztuki i antropologii zwraca uwagę, iż nie są 

one jednak „zrozumiałe same przez się i bezsporne. Są inne konteksty, historie i przyszłości, do 

których mogą „należeć” niezachodnie obiekty i kulturowe zapisy”17. 

Konieczność interdyscyplinarności warsztatowej w przypadku opracowań z zakresu historii sztuki 

afrykańskiej wydaje się konieczna i niezbędna, co jest szczególnie widoczne w świetle wywiadów 

pokazujących chociażby adaptację słowa „sztuka” do języka lokalnego i jego kontekst znaczeniowy. 

Słowo to znane jest bowiem ludziom młodszym, którzy potrafią przyporządkować temu obcemu 

terminowi własne konotacje, często nie pokrywające się z europejskim zakresem znaczeniowym.  

W przypadku wywiadu cytowanego poniżej „sztuka” utożsamiona została z „rzemiosłem 

artystycznym”, a jej desygnatem stała się  czynność, umiejętność wytwarzania.  

                                                 
15  Informator – kowal, Bambara, ~50 lat, wywiad przeprowadzał Lucjan Buchalik. 
16  Termin „sztuka” oznacza w tym kontekście zjawisko opisywane z punktu widzenia europejskiego doświadczenia i 

wiedzy; termin „nie-sztuka” oznacza to samo zjawisko opisywane z punktu widzenia tradycji lokalnych Afryki 

Zachodniej.  
17  Clifford J., Kłopoty z kulturą, Warszawa, 2000, s. 267 
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L.B.: Czy w języku kurumfe istnieje słowo sztuka? 

M.B.: Oczywiście: a kondow. A kurumba kondow – sztuka Kurumbów. A mosse kondow - sztuka 

Mossi. 

L.B.:  A kondow to jaki przedmiot? 

M.B.: Wszystkie przedmioty. 

L.B.:  Czy istnieje specjalne słowo dla tego zawodu, który produkuje kondow? 

M.B.: A seto. To jest ktoś, kto to wykonuje.18 

Zmiany zachodzące na poziomie wytworów lokalnego rynku sztuki pod wpływem czynników 

ekonomicznych powodują z jednej strony docieranie się estetyczne zainteresowanych stron, z drugiej 

zaś dostosowanie językowe. Na przykładzie stosunkowo krótkiego odcinka czasu (okres pięciu lat) 

dało się zauważyć coraz powszechniejsze posługiwanie się nowym słownictwem, związanym 

bezpośrednio z przedmiotem badań, oraz dostosowanie go do własnych potrzeb, czasami bez 

wnikania w kontekst znaczeniowy. W ten sposób pytania skierowane do informatorów o definicję 

„sztuki afrykańskiej” i „dzieła sztuki afrykańskiej” otrzymują zaskakujące odpowiedzi, uzależnione 

od statusu rozmówcy, jego miejsca zamieszkania, „związków” ze sztuką, a przede wszystkim 

zaawansowania kontaktów ze sztuką europejską. Odpowiedzi zamykają się pomiędzy czymś, co jest 

wykonywane w celu utrzymania rodziny, w celu sprzedaży turystom, a czymś, co stanowi 

dziedzictwo kulturowe, co poddane jest określonym kanonom. 

Często spotykane założenie, że „piękno” sztuki tradycyjnej zanika pod wpływem kontaktów  

z białymi zdaje się być założeniem zbyt daleko idącym. Dotychczasowe badania zdają się 

potwierdzać słuszność twierdzenia, iż nawet poddawane ostrym kryteriom oceny „czystości”  

i „autentyczności”, obiekty mogą wzbogacać kolekcje muzealne i galeryjne o dzieła sztuki 

afrykańskiej. 

Tradycja w sposób nieubłagany ulega zmianom, hermetyczny świat „nie-sztuki” afrykańskiej powoli 

odchodzi w zapomnienie, zastępowany przez elementy tradycyjnej twórczości wymieszane  

z ekonomiczną korzyścią płynącą z wplątania w światowy system handlu antykwarycznego. 

Zainteresowania Europy, szeroko pojętego świata kultur basenu Morza Śródziemnego z jego 

uporządkowaniem wymagań estetycznych (nie najwyższych zresztą lotów wynikających z rozwoju 

masowej pop-kultury) oddziaływują w sposób bezpośredni na zmiany zachodzące również w tak 

delikatnej materii, jaką jest materia sztuki. Oryginalność i unikalność idei zawartej w formie – cechy 

charakteryzujące sztukę wysokich lotów, odchodzą w zapomnienie zastępowane przez stylizacje 

estetyki europejskiej. 

Pozostaje jeszcze margines na siłę przyzwyczajenia, siłę tradycji z jednej strony i istotne braki 

                                                 
18  Informator – Kurumba, ~ 24 lat, wywiad przeprowadzał Lucjan Buchalik. 
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warsztatowe, czasem wręcz niechlujstwo wykonania z drugiej. Nie każdy obiekt pozyskany jest 

dziełem sztuki, nie każdy ma znamiona dobrego warsztatu, nawet jeżeli jest to unikat na skalę rynku 

światowego. 

 „Dzisiaj i dawniej to nie jest to samo. To, co pozostaje zawsze na swoim miejscu, to duży bęben 

szefa. Ten rytm jest jak dawniej, ale gene, kiamfe i samboya, zmieniły się.”19 

Cliffordowska maszyna do nadawania autentyczności porządkuje w miarę precyzyjnie nasze 

spojrzenie na świat pozaeuropejskich kultur i sztuki. Określenie jakiegoś przedmiotu arcydziełem lub 

jedynie artefaktem, zależeć będzie wyłącznie od przygotowania oceniającego i wydającego werdykt 

oraz od autentyczności przedmiotu badania, które staje się w tej sytuacji kryterium bezwzględnym. 

Otwartość systemu pozwala na przechodzenie z poziomu kultury materialnej na poziom sztuki, dzięki 

uwzględnianiu tego co nowe, niepospolite. Jednocześnie to, co oryginalne, jednostkowe może 

znaleźć się w kategorii „niesztuki”20 poprzez swoją wtórność i komercyjność.21 

Nieubłagany jest proces zmian. I może rzeczywiście nie ma powodów, aby nowe postrzegać  

w kategorii barbaryzacji. Szkoda jedynie, że tak mało wiemy o „nie-sztuce”, która sztuką z całą 

pewnością jest. O bogatym świecie reprezentacji natury, rozmowie światów, idei zamkniętej w 

formie, która mogłaby otworzyć przed sztuką europejską zupełnie nowe przestrzenie. Wszak 

europejski eksperyment z formą zakończył się rewolucją w świecie sztuki. A była to jedynie forma... 

Zupełnie nowym obszarem badań, jakże ciekawym i intrygującym, wydaje się być sam 

moment zmian zachodzących w „nie-sztuce” afrykańskiej, ich rejestracja i analiza. Materiału 

badawczego coraz więcej przybywa również w polskich muzeach. Aktualna pozostaje jednak 

wątpliwość – czy odpowiedzi na pytania, jakie sobie postawimy w trakcie jego analizy, przybliżą 

przeciętnego europejskiego odbiorcę, dla którego to, co zamknięte w paczkach nad Morzem 

Śródziemnym sztuką jeszcze nie jest, natomiast to, co przechowywane w muzeach już tak, do 

poziomu świadomej oceny i interpretacji? 

Współczesny świat to nie tylko polityka i ekonomia wymieszane ze sobą w dowolnych 

proporcjach, to przede wszystkim człowiek ze swoją kulturą i sztuką, to człowiek, który najciekawiej 

wypowiada się właśnie poprzez sztukę, tylko czasami w sposób trochę niejasny, za pomocą innych 

kodów, innego języka znaków i symboli, dla nas często niezrozumiałych. Globalizacja świata to 

również globalizacja świata sztuki – i cały czas ma się wrażenie, że zniknie możliwość rozwiązania 

zagadki „nie-sztuki” bo nie jesteśmy zainteresowani istotą zagadnienia, wpadając w ten sposób w 

pułapkę łatwej analizy już „sztuki” afrykańskiej. 

„Są Ci, którzy chcą tekstu (sztuki, malarstwa) bez cienia, bez „dominującej ideologii”; ale to jak 

                                                 
19  Informator – kapłan ziemi, Kurumba, wywiad przeprowadzał Lucjan Buchalik. 
20  Termin “niesztuka” oznacza artefakty, które zgodnie z klasyfikacją Clifforda nie przynależą sztuce. 
21  Clifford J., op. cit., s. 242 



 9 

chcieć tekstu bez drogi idei, bez drogi twórczej, sterylnego tekstu… Tekst potrzebuje cienia, 

podtekst musi generować swoje własne chiaroscuro.”22  

 

                                                 
22  Barthes R., The Pleasure of the Text, [b.m.], 1973, s. 32 


