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TEORETYCZNE ASPEKTY INTERPRETACJI POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIEJ 

SZTUKI NASKALNEJ I ICH ZNACZENIE DLA ROZUMIENIA SZTUKI NASKALNEJ 

W SKALI GLOBALNEJ  

 
Południowoafrykańska sztuka naskalna związana z tradycją buszmeńską należy dziś do najlepiej poznanych 
tradycji sztuki naskalnej w skali globalnej, o czym zadecydowały konkretne przewartościowania teoretyczne. 
Skrupulatna analiza etnograficznych zapisów wierzeń Buszmenów !Xam, a w szczególności rytuału tańca 
uzdrawiającego i szeregu wierzeń z nim związanych, otworzyła drogę do nowego odczytania znaczeń 
zakodowanych w południowo-afrykańskich malowidłach naskalnych. Główne znaczenie odegrała interpretacja 
metafor doświadczenia transowego, które okazały się stanowić klucz do zrozumienia licznych tematów sztuki 
naskalnej. Ta eksploracja doświadczenia transowego stała się jednocześnie stymulatorem do spojrzenia z tej 
perspektywy na inne tradycje sztuki naskalnej  w innych częściach świata. Najdonioślejsza stała się 
reinterpretacja paleolitycznnej sztuki naskalnej zachodniej Europy, w której wydobyto jej szamański kontekst 
nowym kanałem „neuropsychologicznym”. Teoretyczna myśl poczęta w południowej Afryce znalazła swoje 
aplikacje także w innych rejonach świata, jak w Ameryce i Azji. Dotyczą one nie tylko kwestii zgłębienia 
szamańskiego wydźwięku sztuki naskalnej tych rejonów, ale i teoretycznych rozwiązań interpretacyjnych 
dotyczących kwestii związków pomiędzy wierzeniami a ich graficznymi ekspresjami w sztukach wizualnych. 
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Z BADAŃ NAD SZTUKĄ BENINU W KONTEKŚCIE STUDIÓW NAD RZEŹBĄ KRÓLOWEJ 

MATKI ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE 

 
Referat przedstawia wybrane aspekty interdyscyplinarnych badań nad sztuką Beninu, jakie są prowadzone od 
ponad stu lat przez badaczy nigeryjskich, europejskich oraz amerykańskich oraz wstępne wyniki własnych 
studiów nad brązową głową Królowej Matki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
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NEUROESTETYKA JAKO METODOLOGIA BADAŃ NAD SZTUKĄ AFRYKI  

(Z PERSPEKTYWY HISTORYKA SZTUKI) 

 
Afryki, z perspektywy historyka sztuki, jawi się jako wielka tajemnica leżąca poza polem zainteresowań 
głównego nurtu, nastręczająca jednocześnie licznych problemów metodologicznych. Artystyczny dorobek 
Czarnego Lądu sprawia problemy nie tylko interpretacyjne, ale również nie poddaje się łatwiej i jednoznacznej 
periodyzacji. Wielu badaczy usiłowało analizować rzeźbę, malarstwo i architekturę, jednak europocentryczna 
perspektywa często bywa uciążliwa. Mając to na uwadze, warto podejmować nowe próby w oparciu o 
dostępne metody. Współczesna historia sztuki powoli zaznajamia się z odkryciami neuroestetyki i próbuje 
wykorzystywać je w swoich interpretacjach. W moim artykule rozwinę ten wątek, wykorzystując wyniki badań 
dotyczących empatii, przetwarzania informacji wzrokowej i umysłu wzrokowego, jako odpowiedź na 
wspomniane problemy metodologii badań nad sztuką Afryki. Być może okaże się, że ta nowa perspektywa, 
która zdaje się być oderwana od kontekstu historycznego, pozwoli lepiej zrozumieć dzieła sztuki Afryki, 
argumentując sens wspomnianego kontekstu przy pomocy narzędzi neurofizjologii. Może to znacznie ułatwić 
wprowadzenie, tak potrzebnej współcześnie, periodyzacji. Metodologicznie, pomysł ten będę starał się pokazać 
na wybranych (reprezentacyjnych) przykładach. 

  



Maciej TYBUS 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Toruń 

AFRICANICA I WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE DO OK. 1945 R. O 

EKSPONOWANIU AFRYKAŃSKIEJ „EGZOTYKI” 

 
Celem referatu jest omówienie roli, jaką różnego rodzaju afrykańskie obiekty (africanica) odgrywały 
w kolekcjach europejskich od końca XV w. aż do czasów współczesnych. Szczególny nacisk zostanie położony na 
wystawy światowe organizowane od poł. XIX w. W ten sposób ukazane zostanie uwikłanie africaniców 
w różnego rodzaju europejskie ideologie i deformacja ich postrzegania. Ostatnią częścią referatu jest 
omówienie współczesnych sposobów eksponowania africaniców w Europie razem z własną propozycją autora. 
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TRUDNOŚCI W PROWADZENIU BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD KOBIET W 

DOLINIE POŁUDNIOWEGO OMO (ETIOPIA) 

 
Badania prowadzone w Dolinie Południowego Omo, dotyczące zagadnień z pogranicza etnografii i teorii sztuki, na 
temat tradycyjnych podgłówków, ich używania, formy, znaczenia i ich przemian, prowadzone były na początku tylko i 
jedynie wśród mężczyzn i dotyczyły tylko i wyłącznie podgłówków używanych przez mężczyzn. Doprowadziły one 
jednak do konkluzji iż wśród ludów zamieszkujących południową część Etiopii, występują i są   w użyciu także 
podgłówki służące tylko i wyłącznie kobietom. Wiedza ta stała się motorem dalszych badań prowadzonych na tym 
terenie wśród kobiet – przedstawicielek różnych grup etnicznych, badań, których metodologii poświęcony będzie 
wykład. 
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O AUTENTYCZNOŚCI SZTUKI AFRYKAŃSKIEJ NA PRZYKŁADZIE PROBLEMÓW 

ATRYBUCJI PODGŁÓWKÓW WSCHODNIO-AFRYKAŃSKICH 
 
Wiele jest sporów i kontrowersji dotyczących pojęcia autentyczności sztuki afrykańskiej. Ale istnieją również 
przykłady mylnej atrybucji (przypisania grupy etnicznej pochodzenia) przedmiotów tej sztuki, opartej na nie 
precyzyjnym postrzeganiu pojęcia autentyczności. Na bazie tych kontrowersji, a także moich wcześniejszych 
opracowań w tym zakresie, chciałbym ukazać problemy metodologiczne atrybucji przedmiotów, w kontekście 
pojęcia autentyczności. Do przedstawienia tych problemów metodologicznych posłużę się przykładami z 
wyników własnych badań terenowych dotyczących podgłówków wschodnio-afrykańskich. Zobrazuję jakie 
procedury i metody działania badawczego wspierają poprawną atrybucję przedmiotów, nie kwestionującą 
jednocześnie pojęcia ich autentyczności.    
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MIT „TĘCZOWEGO SPOŁECZEŃSTWA” A PROBLEMY MUZEOLOGII 

W REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

 
Rząd Republiki Południowej Afryki po zniesieniu apartheidu w 1994 roku, wiele wysiłku wkłada  
w wyrównywanie poziomu życia, możliwości edukacyjnych, rozwoju swoich obywateli, tworząc w ten sposób 
wizję szczęśliwego tęczowego społeczeństwa tzw. ”rainbow nation”. Obserwując praktyki muzeologiczne 
w Republice Południowej Afryki wydaje się, iż subtelna gra pomiędzy kolekcją, jej twórcą (jej donatorem),  jej 
kuratorem i odbiorcą stanowi doskonałe pole do prześledzenia podobnej sieci wzajemnych zależności 
i powiązań w tworzeniu mitu „kolekcji sztuki dla tęczowego społeczeństwa”.  
O początku tworzenia instytucji muzealnych można mówić w Afryce Południowej w trzeciej ćwierci XIX wieku. 
Pojawiły się wówczas podstawy instytucjonalne funkcjonowania szkolnictwa artystycznego i wystawiennictwa 
dzieł sztuki.  Instytucje te obecnie ulegają znacznym przemianom. Podstawowym problemem z jak miała i ma 
wciąż do czynienia południowoafrykańska muzeologia jest problem w czyim imieniu ma przemawiać tworzona 
kolekcja jakie wartości kulturowe, tradycję czy historię ma eksponować zgromadzony zbiór – Afrykanerów  



i Anglików ludów Bantu i Khoisńskich? Zjawiska te jak w soczewce można obserwować w istniejącej od 1896 
roku w Kapsztadzie South African Art Gallery, obecnie South African National Gallery – SANG. Widoczne są też 
w kolekcjach mniejszych np. Durban Art Gallery, Tatham Gallery w Pietermaritzburgu. 
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SZTUKA JEST CZYMŚ CO SIĘ ROBI - PROCES KONSTRUOWANIA POZYCJI 

SPOŁECZNEJ. OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA WŚRÓD STUDENTÓW WYDZIAŁU 

MALARSTWA I RZEŹBY NA KNUST W KUMASI 
Sztuka jest czymś co się robi - proces konstruowania pozycji społecznej. Obserwacja uczestnicząca 

wśród studentów wydziału malarstwa i rzeźby na KNUST w Kumasi. "...ogólnie rzecz biorąc "kultura" nie jest 
czymś o czym rozmawiamy lecz miejscem z którego mówimy; jej "przezroczystość odniesieniowa" wpisana jest 
w jej oczywistość." Kirsten Hastrup 
Moja obecność w charakterze studentki na wydziale rzeźby uniwersytetu KNUST w Kumasi, pozwoliła mi stawić 
czoło wymaganiom, jakie stoją przed tamtejszymi studentami, towarzyszyć niektórym z nich w życiu 
codziennym, ale i pytać o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przy okazji wspólnie wypełnianych obowiązków. 
Dzięki podjęciu, co najmniej trzech ról społecznych (kolejność wg. potocznego sytemu wartości: kobiety, 
studentki rzeźby, antropologa) mogłam doświadczyć na sobie różnych postaw i emocji negatywnych czy 
pozytywnych. Obecność nie tylko jako obserwatora, ale również jako aktywnego uczestnika, pozwoliła 
zauważać subtelne różnice w komunikacji oraz sposobie postrzegania świata, które wymykają się podczas 
obserwacji prowadzonej z jednego punktu widzenia. Do czego prowadzi obserwacja uczestnicząca? Jak wrócić 
do wnętrza zdarzenia? Kto kogo obserwuje? Czyja struktura pozostaje w opisie? 
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ALAN DONOVAN – KOLEKCJONER, MARSZAND, PROPAGATOR SZTUKI 

AFRYKAŃSKIEJ 

 
W wystąpieniu zaprezentuję postać Alana Donovana i jego działalność w Kenii począwszy od lat 70. XX wieku. 
Donovan był twórcą Galerii Dziedzictwa Afrykańskiego w Nairobi, która zajmowała się gromadzeniem 
i sprzedażą sztuki afrykańskiej. Z jednego z ważniejszych marszandów i kolekcjonerów sztuki afrykańskiej na 
początku XX wieku stał się niemal bankrutem ze względu na niestabilną sytuację polityczną w Kenii. Jego 
niezwykłym osiągnięciem była budowa muzeum prezentującego sztukę ogólnoafrykańską. Sprzeciwiał się 
negatywnym skutkom globalizacji i zbyt wielkim wpływom kultury zachodniej w Afryce. Stworzył podwaliny pod 
nowoczesną kolekcję sztuki afrykańskiej, dbając jednocześnie o ochronę tradycji i miejscowych twórców sztuki. 
Założona przez niego fundacja nadal kontynuuje działalność kolekcjonerską i propaguje sztukę afrykańską na 
rynku międzynarodowym. 
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POMIĘDZY KICZEM A RZEMIOSŁEM: PAMIĄTKI Z ETIOPII JAKO ŚWIADECTWO 

TOŻSAMOŚCI ETIOPCZYKÓW 

 
Szybko rozwijające się turystyka w Etiopii ma znaczący wpływ na ilość i rodzaj powstających tam wytworów, 
które trudno jednoznacznie sklasyfikować. Część z nich jest kontynuacją tradycyjnego rzemiosła, część odnosi 
się do tradycji malarstwa etiopskiego, część stanowią produkcje zaspakajające potrzeby rynku pamiątek 
produkowanych dla turystów. Nie bez znaczenia jest też silne zróżnicowanie etniczne i kulturowe współczesnej 
Etiopii, co znajduje odzwierciedlenie w ofercie etiopskich galerii i sklepów z pamiątkami. Jak i pod wieloma 
innymi względami, tak i pod względem sztuki i rzemiosła, Etiopia wyróżnia się w Afryce. Jest to wynikiem 
więzów łączących chrześcijańską kulturę Etiopii z kulturowymi obszarami wschodniego chrześcijaństwa.  
Wyraźna jest także przynależność Etiopii do świata islamu oraz jej związki z innymi kulturami Afryki.  
 Wartym zauważenia zjawiskiem są coraz częstsze próby podejmowane przez etiopskich 
rzemieślników, powrotu do najstarszych, rozumianych jako „prawdziwie tradycyjne” wzorów i symboli 
etiopskich. Podstawą poszukiwania tej „prawdziwej etiopskiej sztuki” są opracowania europejskich naukowców 
i pasjonatów, w tym Władysława Korabiewicza, które traktowane są jako zbiór idealnych wzorców tradycyjnej 
sztuki etiopskiej.  
 Zarówno oferta sklepików z pamiątkami jak i stosunek sprzedawców do oferowanych produktów 



mogą stanowić przyczynek do próby określenia tego, co Etiopczycy uważają za najbardziej typowe przejawy 
ujednoliconej „kultury etiopskiej”. To z kolei, może być interpretowane w kategoriach tożsamości Etiopczyków 
jako narodu, w odróżnieniu od występujących różnic religijnych, etnicznych i kulturowych.   
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SYNKRETYCZNA ESTETYKA MIAST AFRYKAŃSKICH. URBAN ART – ŹRÓDŁA, 

KONTEKSTY, PODEJŚCIE BADAWCZE 

 
Miasto afrykańskie – będzie mowa m.in. o Antananarywie, Addis Abebie, Bamako, Dakarze, Nairobi – 
rozwijające się niezwykle spontanicznie i żywiołowo, jest idealną przestrzenią dla zjawisk obrazujących 
synkretyzm kulturowy, procesy globalizacyjne, metamorfozy tradycyjnych pojęć i wartości, pracę wyobraźni. 
Miasto mówi własnym językiem obrazów: są one świadectwem wpływów historycznych, religijnych 
i  kulturowych, ale także odzwierciedlają dążenia i upodobania jego mieszkańców.  

Przyjrzę się wybranym aspektom składającym się na estetykę miasta afrykańskiego: stylistyce szyldów 
fryzjerskich, reklamowych i informacyjnych oraz malowidłom o charakterze religijnym (hasła malowane na 
samochodach, obrazy w przestrzeni publicznej, malowane reklamy społeczne) starając się odnaleźć ich źródła, 
opisać ich specyfikę a przede wszystkim funkcjonowanie w danej przestrzeni.  
 Postaram się prześledzić rozwój i różnorodność estetyki urban art na przykładzie 
zachodnioafrykańskich szyldów fryzjerskich, zwracając uwagę na społeczny oddźwięk tej sztuki i jej funkcję 
„zwierciadła” wobec życia miejskiego ulegającego dynamicznym zmianom. 
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AFRYKA I ETNOLOGIA/ANTROPOLOGIA SZTUKI 

– KILKA REFLEKSJI HISTORYKA SZTUKI 

 
Kilka refleksji na temat warsztatu historyka sztuki w badaniach nad kulturą materialną Afryki Subsaharyjskiej w 
kontekście znanych i nieznanych metodologii historyczno-artystycznych oraz w oparciu o perspektywy 
antropologii kultury. Przykłady zastosowania badań interdyscyplinarnych i kwestie problematyczne z tym 
związane. 
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WIZERUNEK MIESZKAŃCÓW AFRYKI ORAZ KULTURY AFRYKAŃSKIEJ W 

PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH 
 

W moich badania koncentruje się na tym jak kształtują się potoczne wyobrażenia na temat ras ludzkich w 
społeczeństwie polskim. W swoim referacie chciałbym przedstawić wyniki moich badań dotyczących wizerunku 
mieszkańców Afryki oraz kultury Afrykańskiej w podręcznikach szkolnych. Proponowany przeze mnie temat 
dotyczy antropologii wiedzy. Przedmiotem mojej analizy są podręczniki do szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Analiza jakościowa treści zawartych  tych podręcznikach pozwoli zrozumieć w jaki 
sposób warunkowane jest potoczne rozumienie tego co "afrykańskie". Ta perspektywa pozwoli nie tyle 
zrozumieć specyfikę kultury Afryki, ale raczej recepcję tejże kultury w społeczeństwie Polskim. Podręczniki 
szkolne, będące częścią systemu edukacji, są pierwszym, a często jedynym źródłem wiedzy o Afryce. Z tego 
powodu są istotnym czynnikiem wpływającym na sposób postrzegania tego kontynentu. Refleksja nad edukacją 
pozwoli w moim przekonaniu lepiej zrozumieć społeczne oddziaływanie nad afrykańskimi kulturami. 


