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“The work of art is a being of sensation  

and nothing else: it exists in itself.”1 

 

Badania terenowe – elementem warsztatu historyka sztuki afrykańskiej 

 

Sztuka afrykańska – epistemologiczny problem 

 

Sztuka afrykańska funkcjonuje współcześnie w literaturze znacznie bardziej jako zja-

wisko kulturowe2, niż jako teoria normalizująca i dająca wykładnię warsztatową. Taka sytua-

cja jest jednocześnie wygodna i niezobowiązująca, pozwalając na pewną dowolność metodo-

logiczną, z drugiej zaś wysoce szkodliwa, z uwagi na swobodę traktowania podmiotu badaw-

czego. Wydaje się, iż bezzasadne jest mówienie o konieczności negowania ostrych sądów  

o braku znaczącego związku miedzy doświadczeniem czarnoskórej ludności a myślą krytycz-

ną dotyczącą kwestii estetyki czy kultury3. Nikt nie poddaje w wątpliwość istnienia sztuki 

afrykańskiej, nikt nie neguje miejsca, jakie zajmuje w dziejach sztuki powszechnej, ale nikt 

również nie podejmuje tematu jej zaplecza metodologicznego. Zastanawiający jest ten brak 

potrzeby weryfikacji teorii i mechanizmów przekładających ją na praktykę badawczą, sank-

cjonujący w ten sposób status quo ante postępowania badawczego. Postępująca dezintegracja 

historii sztuki jako koherentnego dyskursu rozmywa się w środowisku kulturowym i społecz-

nym, a debata o metodzie traci swoją wyrazistość4. A przecież historykowi sztuki afrykań-

skiej to teoria powinna pomagać zdefiniować precyzyjną i wnikliwą serię pytań badawczych 

nadających kierunek jego dociekaniom naukowym5. Intrygujące milczenie w kwestii podstaw 

teoretycznych jest niejednoznaczne – nie można mówić o zaniedbaniu badawczym, a raczej  

                                                           
1 G. Deleuze, F. Guattari, What is philosophy?, Londyn-Nowy Jork 2003, s. 164. 
2 R. Somé, Art africain et esthetique occidentale, Paryż 1998, s. 9-18. 
3 bell hooks, Postmodern Blackness, [w:] Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, Boston 1990, s. 23-31. 

http://www.mariabuszek.com/kcai/PoMoSeminar/Readings/hooksPoMoBlckness.pdf 
4 H. Belting, The meaning of Art. History in Today’s Culture, [w:] Art History after Modernism, Chicago 2003, 

s. 7. 
5 A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008, s. 8. 
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o zbyt dużej wierze w umiejętność czytania przekazu etnologicznego, który może stać się dla 

bezkrytycznego badacza pułapką zbyt prostej identyfikacji i zbyt jednoznacznych kodów kul-

turowych. Wymagania analizy historyczno-artystycznej, która będąc procesem interpretacji 

dzieła, a nie jego opisem, zmusza badacza-historyka sztuki do poszukiwań, ale poszukiwań 

ograniczonych do znanego sobie terytorium badawczego.  

Wejście w świat sztuki afrykańskiej daje badaczowi nieukrywaną satysfakcję spotka-

nia z innością kontekstu, z fascynującą odmiennością myślenia ukrytą pod zaakceptowaną  

i oswojoną w XX wieku formą. Trudność badawcza polega jednak w sposób zasadniczy na 

dystansie, który dzieli miejsce badania od miejsca pochodzenia podmiotu badanego oraz dy-

stansie, jaki wyczuwamy w kontekście kulturowym6. Efektem tego podwójnego zdystanso-

wania staje się niestety osamotnienie badawcze, na które skazuje się badacz zamknięty w ste-

rylnym gabinecie myśli europejskiej, nawet, jeżeli jest on wypełniony znakomitą biblioteką 

etnologiczną. Badacz - historyk sztuki - przyzwyczajony do własnych, starannie wypracowa-

nych metod oraz sposobu postępowania badawczego nie negując kontekstu kulturowego, któ-

ry jest elementem istotnym procesu badawczego, niestety wpada często w pułapkę jego wirtu-

alnego odbicia, zbudowanego na wiedzy teoretycznej. Wzajemne przenikanie metodologii 

badawczych daje podstawy, czasami w sposób zupełnie nieuświadomiony nowym teoriom 

kreowanym dzięki przejmowaniu wyników i procedur z innych obszarów wiedzy. Współcze-

sna historia sztuki afrykańskiej nie powinna zakładać własnej niezależności, nie jest ona bo-

wiem autonomiczna chociażby ze względu na czynnik geograficzny. Tworzona zaś powinna 

być w wyniku serii wymian i interakcji, z założeniem, że topografia wizualności we wszyst-

kich dziedzinach wiedzy o Afryce jest niestabilna i relacyjna, a istniejące w jej ramach kate-

gorie nie mają raz na zawsze ustalonego znaczenia7. 

Poddając analizie teksty naukowe można zauważyć pewną prawidłowość podejścia 

deskryptywnego, które czasami w sposób drobiazgowy koncentruje się na samym opisie 

mniejszą wagę przykładając do szerszego kontekstu kulturowego. Swoboda, z jaką współcze-

sny badacz sztuki afrykańskiej dokonuje przedstawienia podmiotu badania jest z całą pewno-

ścią efektem biegłości, jaką historia sztuki europejskiej uzyskała w wyniku studiów teore-

tycznych. „Le ton de certitude” historii sztuki, do jakiego odwołuje się G. Didi-Huberman 

daje pewność podstaw naukowych tej dziedziny, a jednocześnie pewność jej reprezentacji8. 

                                                           
6 M. Cymorek, Wprowadzenie. O kształcie antologii, [w:] Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, 

Kraków 2008, s. VI.  
7 A. Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010, s. 5. 
8 To, co widzialne, musi być według niego czytelne. 
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Ta ostatnia tworzy wizję historii sztuki jako nauki pełnoprawnej, opartej o pewność spojrze-

nia i analizy. „Wszystko, co widzialne, wydaje się odczytane, odszyfrowane zgodnie z pewną – 

apodyktyczną – semiologią diagnostyki medycznej. To wszystko tworzy naukę, naukę opiera-

jącą się na pewności co do tego, że […] na poziomie bezpośredniości czy transcendentalnym 

może ona przełożyć wszelkie pojęcia na obrazy, wszelkie obrazy na pojęcia”9. Być może wia-

ra w siłę europejskiego warsztatu badawczego jest efektem kierunku, w jakim rozwinął się ten 

dyskurs. Badacz koncentrując się na przełożeniu obrazu na pojęcia dąży do czystości anali-

tyczno-poznawczej nie czując potrzeby konfrontacji podmiotu badania z realiami in situ. Jego 

uwagę w całości pochłania dążenie do jak najdoskonalszego opisu i przekładu, którego doko-

nuje za pomocą znanego sobie kodu. 

Historyk sztuki badający z punktu widzenia europejskiego warsztatu obiekty wyjęte  

z kontekstu innych kultur, czasami jakże odmiennych od tej, w jaką sam jest uwikłany, skaza-

ny jest na stworzenie tymczasowej „kultury zastępczej”. Obiekt wyjęty z właściwego mu kon-

tekstu kulturowego traci część ze swojego zapisu, a z prowadzonych w ten sposób badań nie-

koniecznie wynikać musi dogłębna argumentacja, logiczne powiązania i kompleksowe spoj-

rzenie na dany temat10. Dochodzi w ten sposób do swoistej reinterpretacji podmiotu sztuki  

i stworzenia nowej wartości dodanej, niekoniecznie wpisanej w realny kontekst kulturowy,  

a będącej efektem dogłębnej interpretacji skupionej na problemie badawczym poza terenem 

badawczym. Być może, że to brak dyskursu na drodze procesu poznawczego powoduje brak 

potrzeby teoretyzowania, czy też raczej stworzenia solidnych podstaw teoretycznych. Nadal 

pozostaje bez odpowiedzi pytanie: czy historykowi sztuki afrykańskiej potrzebny jest element 

badań terenowych? Czy jest on nieodzowny do stworzenia przekonywującej wizji poprawno-

ści interpretacyjnej?  

Zamknięcie we własnej strefie kulturowej dające jedynie swobodę opisu powoduje, iż 

tracimy zdolność komunikacji i poczucia wspólnoty z badanymi obiektami i popadamy  

w głuchotę niezrozumienia. To brak szerszego uczestnictwa w „innym” kontekście kulturo-

wym powoduje nieumiejętność komunikowania się i prowadzenia dialogu z rzeczami, przepy-

tywania ich tak długo, aż zaczną mówić, i słuchania, aż uchwycimy przekazywane przez nie 

nieme wiadomości11. Sztuka, jako jeden z elementów interakcji kulturowych nie jest językiem 

uniwersalnym, zaś jego zróżnicowanie kodowe wymaga od badacza ustalenia wspólnych roz-

poznawalnych i zrozumiałych form wypowiedzi oraz wybory takich elementów pośredniczą-

                                                           
9 G. Didi-Huberman, Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris 1990, s. 11. 
10 A. D’Alleva, op. cit., s. 9. 
11 L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności, Kraków 2009, s. 231. 
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cych w przekazywaniu, aby zaistniała ogólna akceptacja proponowanego modelu12. W przy-

padku procesu oderwanego, zamkniętego w sterylności europejskiego laboratorium nie do-

chodzi do wypracowania kanału komunikacji pozawerbalnej, a kontekst normatywno-

aksjologiczny sprowadzony zostaje do opisu etnologicznego. Nie jest to złym rozwiązaniem, 

ale stawia badacza w pozycji reinterpretanta, co powoduje zakłócenie czystości semiotycznej 

analizy. Semioza może być ograniczona przez (nie)wiedzę interpretatora, czyli stopień,  

w jakim kody relewantne zostały użyte do interpretacji znaku13. Osiągnięcie pewnego pozio-

mu relewancji daje oczywiście przynajmniej odrobinę pewności, co do możliwości wejścia w 

interdyskurs z podmiotem badania. Tym niemniej zawsze trzeba mieć na uwadze modyfika-

cje, jakie taki interdyskurs będzie implikował14. Ten rodzaj modyfikacji systemu, a jednocze-

śnie źródło wariabilności tylko w bardzo rzadkich wypadkach prowadzi do zwieńczonego 

sukcesem procesu badawczego, częściej powoduje zaś jego ograniczoność zamaskowaną po-

prawnością etnologicznej hermeneutyki. Poziom, jaki w ten sposób osiąga badacz, trójwymia-

rowości znaku15 –  jest jednak warunkiem poprawności wejścia w przestrzeń wielowymiaro-

wych struktur symbolicznych. Semiotyczna analiza znaku zamkniętego w obiekcie badanym 

przenosi akt komunikacyjny na płaszczyznę odczytywania znaczeń, a te z kolei na znacznie 

bardziej skomplikowane poziomy filozoficznej wizji świata, która zmusza badacza do wyjścia 

poza bezpieczną strefę europejskiego laboratorium.  

 

Możliwości metodologiczne 

 

„Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fizycznym, żyje także w świecie symbolicznym. 

Częściami składowymi tego świata są: mit, sztuka i religia16”, które w sposób zupełnie wyjąt-

kowy zespolone zostały na gruncie Afryki, gdzie rzeczywistość fizyczna ustąpiła miejsca 

działalności symbolicznej. Badacz stający przed artefaktem afrykańskim powinien mieć 

świadomość, że świat, w którym jest on zanurzony jest spójny, a jego elementarna struktura 

tworzy obraz o złożoności nieciągłej17. Traktując więc sztukę afrykańską jako system zapisu 

                                                           
12 M. Wieczorek-Tomaszewska, Sztuka w komunikacji międzykulturowej, s. 632; 

http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/631-640_NH_Wieczorek-

Tomaszewska.pdf  
13 A. D’Alleva, op. cit., s. 41. 
14 M. Fleischer, Media w perspektywie konstruktywizmu, [w:] 2K – Kultura i Komunikacja, 2005, 1-2, s. 10-33. 
15 Tak znaczne uproszczenie wskazane jest jedynie w sytuacji uwypuklenia różnic znaczeniowych poziomów 

czytania znaków i symboli. 
16 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1998, s. 69. 
17 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969, s. 401–402. 
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symbolicznego za pomocą ogólnej, wzorcowej formy, należałoby znaleźć takie narzędzia 

badawcze, które umożliwiłyby weryfikację wszystkich treści przez nią przekazywanych, za-

wartych zarówno w samej formie, estetyzacji utylitarnej czy wreszcie w znaku i symbolu – 

elementach immanentnych.  

Sztuka afrykańska poprzez redukcję formy do podstawowego schematycznego wzorca 

multiplikowanego18 w celu dopełnienia spójności realności z transcendencją, wymyka się 

często możliwościom poznawczym badacza europejskiego przyzwyczajonego do pewnych 

norm i związków przyczynowo-skutkowych. Zastosowanie dwóch podstawowych dla histo-

ryka sztuki, choć lekko już przestarzałych w świetle toczącego się dyskursu, metod warszta-

towych wydaje się nie budzić większych zastrzeżeń. Praktyczne zastosowanie jednak metody 

ikonograficznej i ikonologicznej A. Panofsky’ego oraz semiotycznej F. de Saussure’a i Ch. 

Peirce’a daje dobre efekty jedynie na bardzo wstępnym etapie procesu poznawczego. To 

prawda, że w przypadku sztuki afrykańskiej nie możemy oddzielać formy od treści jako środ-

ka przekazującego pozawizualne znaczenie19, ale ono samo nie jest tak jednoznaczne i usys-

tematyzowane jak do tego przywykliśmy. Ich konsekwentne jednak stosowanie zakłóca suma 

sumarum przekaz pozaprzedmiotowy. Nawet poprawność odczytu warstwy znaków i symboli 

nie da pełni odbioru przekazu kulturowego, bowiem zastosowane metody nie uwrażliwiają 

badacza na te elementy kulturowe, które w sposób zasadniczy różnicują sztukę afrykańską od 

europejskiej20. Multiplikowalność daje co prawda szansę na „oswojenie” materiału, która  

z całą pewnością pozwala uczynić krok dalej, ale nie stanowi wykładni sama w sobie. Wyda-

wałoby się, iż to pozorne sprowadzenie podmiotu sztuki do reprezentacyjnej formy ułatwi 

znacznie analizę procesu badawczego, zamykając jego pierwszy etap w prostym i lapidarnym 

opisie, którego następstwem będzie jasna struktura opisu ikonograficzno-ikonologicznego. 

Nic bardziej mylnego. Oszczędność formy rodzi wielość deszyfracji, pod prostotą preikono-

graficznego opisu zaskakuje bogactwo ontologicznej wizji. Nie można w sposób matema-

tycznie bezkompromisowy przenieść żadnej z reguł metodologicznych europejskiego warsz-

tatu historyka sztuki. Każda z nich wyda się niedoskonała i obarczona błędem kulturowych 

konotacji. Można jednak pokusić się o ich fragmentaryczne zastosowanie ze świadomością 

obarczenia możliwym błędem interpretacyjnym. Proste formy mogą być czytane w sposób 

                                                           
18 Nie mają tu zastosowania i racji bytu europejskie pojęcia oryginału i kopii. 
19 Zob. A. Panofsky, Meaning in the Visual Arts, Chicago1982, CH.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, War-

szawa 1997, F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004. 
20 Opinie części badaczy twierdzących, że z całą pewnością możemy w przypadku badania sztuki afrykańskiej 

stosować metody właściwe badaniu historii sztuki antycznej, nie są w stanie się obronić z uwagi na zróżnicowa-

nie semantyczne w obrębie już samego pojęcia. 
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antynomiczny. Tam, gdzie badacz ukształtowany przez kulturę antyczną widzi znak oka pod 

prostym układem cięć w drewnie, w świetle kodu odmiennego kulturowo może zaistnieć znak 

o odmiennej konotacji. Tak więc, nawet prosty opis preikonograficzny wymaga wzmożonej 

uwagi i czujności badawczej. Im bardziej zaś pogłębia się sam proces ikonograficznego roz-

poznania, tym trudniej jest pozostawić bagaż własnego dziedzictwa, aby otworzyć się na no-

we możliwości. Sztuka afrykańska poprzez swoją redundancyjność21 broni się przed pozna-

niem na wszelkich możliwych poziomach analizy. Znaczenie zasadnicze ma w tym przypad-

ku wielkość części wspólnej pól  kulturowych22, choć ilość problemów badawczych piętrzą-

cych się w procesie badawczym i tak pozostaje imponująca. 

Podczas gdy dominująca w tradycji zachodniej od Platona do Heideggera myśl stara 

się sytuować sztukę w kontekście jej związku z prawdą, w przypadku sztuki afrykańskiej do-

chodzi do nacisku na związek z „siłami”, których przedmiot sztuki jest pochodną23. Deleu-

zańska koncepcja „przekraczania” jest integralnym elementem bytu sztuki afrykańskiej. Im-

manentna aktywność „przedmiotu nie-sztuki – obiektu sztuki”24 poddawana momentom spo-

czynku to deskrypt samego podmiotu sztuki, jego podstawowego desygnatu charakterolo-

gicznego. Szczególna modalność w sferze konstytuowania pewnych typów związków sensu 

wynikająca z właściwości przypisywanych przez E. Cassierera badaczowi, a właściwie jego 

umiejętności percypowania elementów takich struktur zawsze w wyniku „wyższych funkcji 

duchowych”25 daje jedynie potencjał badawczy, a nie pewność poprawności badawczej. 

Symboliczność formy nie-sztuki wymaga od badacza nie tylko owych funkcji, ale również,  

a może przede wszystkim przestrzeni, w której one funkcjonują. Jej poznanie realizowane za 

pomocą warsztatu wpisanego w europejską codzienność badawczą, wydaje się być poznaniem 

opartym na antynomii „dynamika badanego – statyka badającego”, a przez to poznaniem nie-

pełnym, często zaś pozostającym na poziomie powierzchowności formy i statycznej wizji. Ta 

ostatnia zaś, w sposób zasadniczy, pozbawia pełni doświadczenie badawcze, sprowadzając 

                                                           
21 Zastosowanie pojęcia z zakresu teorii informacji pozwala zwrócić uwagę na te aspekty sztuki afrykańskiej, 

które być może uległyby przeoczeniu: redukcjonizm broniący dostępu i powtarzalność, za którymi rozciąga się 

ontologiczna wielowarstwowość i mnogość przekazu. 
22 Dwa zbiory wyznaczone przez desygnaty kulturowe mogą, w zależności od zaangażowania badawczego  

i poziomu wiedzy, zawierać obszar wspólnych już doświadczeniu kodów, które nie stanowią jednak w dalszym 

ciągu ich sumy. 
23 Taka wykładnia epistemologiczna bliska jest koncepcji G. Deleuza. Według niego, nic nie przekracza bardziej 

swoich granic niż podmiotowość [obiektu, przedmiotu sztuki]. I nie jest to potwierdzenie ontologicznej wyższo-

ści, ale raczej obciążenie przywilejem samoświadomości podmiotu w historii myśli zachodniej. W tym kontek-

ście Deleuze w sposób zasadniczy podkreśla znaczenie koncepcji „przekraczania”.  

http://bb.ph-f.org/teksty/bb_ogrod.pdf   
24 Transpozycja własna autorki nawiązująca do Cliffordowskich rozważań porządkujących pola kulturowych 

wspólnot, zależności i rozłączności. J. Clifford, Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000, s. 267. 
25 A.P. Kowalski, Mit a sztuka w Ernsta Cassirera filozofii form symbolicznych, „Filo-Sofija”, 2003, 1(3), s. 119. 
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sztukę jako nośnik transcendentnych idei do poziomu zapisu 0-1, zapisu poprawnego, ale 

cząstkowego. Trudność sprawia jednak już wstępna konotacja i przyporządkowanie – sztuka 

nie jest sztuką, nie funkcjonuje w ramach przyjętego związku artysta-dzieło-odbiorca, czy 

wreszcie – sztuka afrykańska jest integralną częścią społeczności, a jednocześnie jest poza 

nią, nie pozwalając na bliższą relację. Nie-sztuka afrykańska nie mając bezpośredniego adre-

sata swojego ontologicznego kodu, pozbawiona jest dexis jako warunku poprawnej komuni-

kacji. Pozorny zaś chaos deterministyczny26 i natłok informacyjny, który daje pod prostotą 

formy może okazać się zróżnicowaną, ale uporządkowaną strukturą, już nawet nie wielopo-

ziomową, ale wielopłaszczyznową. 

Czy należy wybierać pomiędzy wspomnianymi metodami badawczymi? Wydaje się, 

że ograniczenie podejścia badawczego, jego jednostronność jest największym problemem 

badań nad sztuką afrykańską. Tylko za pomocą serii krzyżowych pytań, wynikających ze sto-

sowania różnych metod badawczych warunkujących i weryfikujących poprawność procesu 

badawczego, jesteśmy w stanie zbliżyć się do właściwych odpowiedzi. Czy badacz wikłający 

się w proces badawczy, w którym nieustannie napotyka na niewiadome, nieustannie zmusza-

ny jest do korygowania zmiennych, a zmienne te występują w różnych układach, ma szansę 

na pomoc warsztatową, jaką gwarantuje mu jego wykształcenie i dotychczasowe doświadcze-

nie? Czy też musi zbudować zupełnie nową teorię i warsztat metodologiczny w oderwaniu od 

dotychczas stosowanego? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie nie jest jednoznaczna. 

Odwołując się do tych sfer życia, które wprowadzają element subiektywności, wyczucia, ry-

zyka, powodować może swoistą metodologiczną bezradność, którą należy przezwyciężyć 

właśnie poprzez różnorodność stosowanych metod. Poszukując zaś najlepszych sposobów 

analizy tak opisanego pola badawczego należałoby zwrócić baczniejszą uwagę na badawcze 

pokrewieństwa łączące sztukę afrykańską ze sztuką średniowiecznej Europy, a tym samym 

możliwość badania sztuki afrykańskiej za pomocą narzędzi poznawczo-analitycznych wła-

ściwych warsztatowi historyka sztuki średniowiecznej27. Poprzez szereg desygnatów opisują-

cych szczególne właściwości tych dwóch pól badawczych z łatwością można wskazać te, któ-

re wyznaczają wspólny obszar cech charakterystycznych: oparcie procesu twórczego na regu-

                                                           
26 Traktowany jest w tym kontekście, jako własność sytuacji badawczej, polegająca na dużej wrażliwości roz-

wiązań na dowolnie małe zaburzenie parametrów, którymi może być stopień zażyłości, miejsce w hierarchii, 

miejsce w społeczności, rodzaj stosowanego języka itd. 
27 Nie należy jednak stosując wskazany warsztat metodologiczny dokonywać bezmyślnej kalki symboli i zna-

ków, bądź analogicznych konstrukcji derywatywnych niewarunkujących poprawności badawczego konstruktu. 

Rezultatem takiej apriorycznej spontaniczności są symbole mające się nijak do substancjalnego świata „samego 

w sobie”. B. Andrzejewski, Immanuel Kant i „osłabianie bytu”, [w:] Człowiek, kultura, język. Wokół postmo-

dernistycznych inspiracji, red. H. Mikołajczyk, Częstochowa 1998, s. 7-12. 
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łach i zasadach wynikających z kanoniczności sztuki, anonimowość artefaktów, czyli brak 

wskazanego autorstwa i zwyczaju sygnowania dzieł, ideowość sztuki w połączeniu z jej wy-

miarem symbolicznym, funkcjonalizm oraz rola, jaką sztuka spełnia w społeczności, charak-

ter medium, którym sztuka staje się łącząc to, co materialne z tym, co niematerialne. Wszyst-

kie wymienione elementy pozwalają na wnioskowanie o tak dużym zakresie podobieństwa, 

który w tym kontekście może stać się podstawą do poprawności procesu badawczego oparte-

go o mediewistyczny warsztat historyka sztuki. 

 

Historyk sztuki afrykańskiej w terenie 

 

Podobieństwo, nie tożsamość – napięcie badawcze, jakie w ten sposób się pojawia 

zmusza do kolejnej rewizji metodologicznej. Czy badania terenowe powinny stanowić ele-

ment warsztatowy dla historyka sztuki afrykańskiej? Odpowiedź nie nastręcza większych 

problemów, jeżeli badacz posiada już perspektywę afrykańskiej inności kulturowej. Tak, ba-

dania terenowe powinny stanowić jeden z podstawowych elementów warsztatu historyka tra-

dycyjnej sztuki afrykańskiej. 

Doskonałym potwierdzeniem zasadności tej tezy jest przykład sztuki ludu Kurumba, 

zamieszkującego obszar płaskiej wyżyny w dorzeczu Wolty (Burkina Faso), która jeszcze 

kilka lat temu wydawała się martwa i zepchnięta na margines historycznej świadomości28. 

Badania, jakie prowadzono na tym terenie29 wydawały się potwierdzać słuszność stwierdze-

nia, iż sztuka tradycyjna Kurumbów to okres zamknięty, od którego pod wpływem czynników 

zewnętrznych ludność lokalna odeszła. Jego wspomnienie zachowało się zaś jedynie w formie 

szczątkowej, pod postacią nagrobnych stel, słupów podtrzymujących wiaty, czy wreszcie nie-

licznych przykładów rzeźby figuralnej. Brak perspektyw rozwojowych przejawił się również 

w braku rzemieślników mogących wykonywać w przyszłości tradycyjne przedmioty sztuki30. 

Wydawałoby się więc, że z punktu widzenia badacza – historyka sztuki – teren ten nie powi-

nien stanowić źródła zainteresowania badawczego – wszak wszystko zostało już zanalizowa-

ne i opisane, a teza, iż tradycyjna sztuka afrykańska nie ulega przemianom z uwagi na swój 

przekaz, znalazła potwierdzenie w specyficznej sytuacji, w jakiej znalazła się sztuka Kurum-

                                                           
28 Taki stan opisują badania prowadzone na tych terenach od roku 2001. 
29 Badania prowadzili w drugiej połowie XX w. Austriacy: Annemarie Schweeger-Hefel i Wilhelm Staude oraz 

od lat 80. XX w. Polak: Lucjan Buchalik. Zob. A. Schweeger-Hefel, W. Staude, Die Kurumba von Lurum. Mo-

nographie eines Volkes aus Obervolta (Westafrika), Wiedeń 1972, s. 131-223, L. Buchalik, Niewolnicy kobiet, 

czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Wrocław 2009, s. 60-68. 
30 Jedyny czynny rzeźbiarz pracuje w Zanie. 
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bów pod koniec XX w. Na tle sąsiadujących ludów bardzo wyraźnie zaznaczył się moment jej 

zaniku, który najprawdopodobniej warunkowany był recepcją i rozprzestrzenieniem się isla-

mu31, jak również brakiem ruchu turystycznego, który na terenie sąsiadujących Dogonów stał 

się katalizatorem podtrzymującym i warunkującym rozwój sztuki. Intensywny rozwój rynku 

antykwarycznego spowodował zaś oczyszczenie terenów zamieszkałych przez Kurumbów  

z większości cennych obiektów, pozostawiając jedynie te, które chronione są do dzisiaj przez 

swoich właścicieli w zagrodach, przede wszystkim ze względu na wiarę w odchodzący świat.  

Paradoksalnie, zamknięty okres okazał się okresem, który znajduje swoje kontinuum 

współcześnie. Pod wpływem lokalnej inicjatywy dochodzi bowiem do ruchów jednoznacznie 

wskazujących na wzrost zainteresowania nie tylko tradycją, ale również powrotem do niej. 

Przejawem tej ostatniej są informacje podawane przez jednego z informatorów32, a świadczą-

ce o tendencji powrotu do form sztuki czynnej33. Czy współcześnie tradycyjna sztuka Kurum-

bów będzie odzwierciedleniem sztuki Kurumbów pierwszej połowy XX wieku? Na tym eta-

pie nie można dać jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Wszystkie te elementy wymagają cią-

głego monitorowania i regularnych badań. Zakończenie tak poprowadzonego cyklu badaw-

czego będzie umożliwiało podjęcie próby opisu, co stało się ze sztuką ludu Kurumbów. Jed-

nakże już teraz badacz musi mieć świadomość momentu przełomowego, w jakim może się 

znaleźć, momentu najciekawszego z punktu widzenia procesu badawczego, kiedy „umierająca 

nie-sztuka odradza się pod postacią sztuki”. Tego zaś momentu badacz zamknięty w europej-

skim gabinecie może nie zauważyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Zagadnienie to wymaga jednak bardziej szczegółowych badań terenowych. 
32 Ad. Saw., historyk amator, muzułmanin, urodzony w 1964 r. 
33 W tym kontekście, sztuki, która nie tylko jest gromadzona w miejscach specjalnych, jakimi są muzea, ale 

również sztuki, która odgrywa ważną rolę w życiu lokalnej społeczności i jest w nim aktywna. 
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Field work – one of the research tools of an African art historian 

 

African art, one of the elements defining the contemporary landscape of the history of art, is 

undoubtedly more of a phenomenon that occupies a narrow circle of people rather than a sci-

entific reality. Its exploration, carried out using methods characteristic of the European re-

search approach, seems not be comprehensive. Often, it remains on the level of the superfici-

ality of form, and although form is in this context a medium for ideas, it is merely one of the 

elements of a comprehensive research experience. Perceiving African art as a system of sym-

bolic representation by means of a general, model form, one would need to find such research 

tools that would enable the verification of the full array of meanings that this art conveys, 

included in the form itself, the utilitarian aesthetization, and in signs and symbols, which are 

its inherent parts. In searching for the best methods of researching the subject matter thus ap-

proached, one would need to examine more carefully the relations between African art and the 

art of medieval Europe, and consequently, the possibility of researching African art by means 

of the methods of data collection and analysis typically used by a medieval art historian. And 

the direct reference to the method of iconographic description and analysis forces the re-

searcher to include field work in his research methods, which is a prerequisite for a compre-

hensive research.  

 


