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EWA BUGN

Archeologia a szauka

Archeologia jest kompleksową dysrypliną nauĘ obejrnującą swym Zaintere.
sowaniem wytwory wszystkich odmian aktywności ludzkiej oraz wszelkie
przejawy kultury, w tym także jeden z jej fenomenów, jakim jest szfuka' Na
polu badań sztuki' podobnie jak na wielu innycĘ archeologia wykazuj.e uni-
katowy potencjał badawczy, ponieważ stara się ją tozpoznaĆ od samych jej
pierwocĘ aż do czasów historycznycĘ zakłada badanie początków obrazo-
wania w kulturze ludzkiej oraz rozpoznawanie geneĘcznych źródeł tego, co
się obecnie za sztukę uważa.

1. TERMINY ''szTUKA" l "ESTETYKA" W UJĘclU HlsToRYcZNYM
oD sTARoZYTNoścl Do WsPÓŁcZEsNoścl

Termin ,,szfuka,, , pochodzący z j. niem., ma odpowiednik w łac. ars (od które-
go pochodzą nowoĄtne terminy w językach m.in. w|.,łiszp.,fr. i ang. art),
ten zaś odpowiada gt. tćchne; przymiokriki ,,techniczny,, 1 ,,attystyczny,, są
tego samego Pochodzenia. Pojęcie to wymyka się jednak jednoznacznym de-
finicjom, a termin ,,sztuta" w odniesieniu do wielu epok oraz kultur bardzo
się różnił i róźni. W toku dziejów zmieniał się zarówno sens wyTazu ,,sztu.
ka,,, jak i ulegała zmianom definicja szfuki w określonym czasie i przestrzeŃ,
a nawet w tej samej kulturze. Sięgając do pojęć starożytnyctv stwierdzić
możemy, że sztuka w owych czasach była rozumiana technicznie, nie arty.
stycznie; oznaczała wszelką wytwórczość dokonywaną wedle reguł (obejmo.
wała sztukę cieśli i tkacza nie mniej niż rueźbiarza), a ściślej zaś oznaczał'a
samą umiejętność wytwatzania i wiedzę umożliwiającą wytwórczość (geo-
metrię czy astronomię również zaliczano do szfuk); ponadto oznaczała także
umiejętność podejmowania określonycĘ skutecznych działań (np. dowodze-
nia czy przekonywania słuchaczy). Miała więc sztuka zakres bardzo szeroki
- obejmowała rzerniosła i część nauk. W średniowieczu utrzymano sta.
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Iożytne lozumienie sztuki jako wiedzy polegającej na przepisach i regułach,
a sztuki podzielono na wyzwolone (te objęły tylko nauki i muzykę) oraz me.
chaniczne (wymagajqce wysiłku fizycznego). Czasy odrodzenia daĘ po.
czątek innemu rozumieniu szfuki. Plastycy osiągnęli to, że ich twórczość zo-
stała uznana za wyzwo|on4, aczkolwiek dopiero pod koniec X\{II wieku
wytworzyła się świadomość, że w sztuce waźna jest nie tyle wiedza, ile talent
i smak, a więc szfuka iest czymś różnym od nauki. Akfualne stało się zagad-
nienie, czym sztuki różnią się od rzemiosł i jaka należy im się nazwa; osta-
tecznie przyjęła się ona jako szfuki piękne, głównie pod wpły'wem Charlesa
Batteux (Les Beaux.Arts rćduits i un m€me pincipe 7746). Nowe pojęcie szfuk
pięknych utrzymało się w XIX sfuleciu, ale zawężone, gdyż nazwa ta obejmo-
wała już tylko szfuki plasĘczne, tak zaczęto pojmować ją także w wyra:żeniu
,,historia sztuki,,. W xx i xX wieku sztuki piękne stały się przedmiotem
wzmożonych dociekań naukowyc}u zwłaszcza historycznych i fl|ozoficz-
nych, gdzie badania nad sztuką prowadzono przeważnie w ramach estetyki,
która pojmowana jako dyscyplin a fllozoficzna stała się wiedzą o przedmio-
tach pięknych i p rzezyciach znimi związanych, a potraktowana iako oddziel.
na nauka - ogólnq teorią szfuki (Tatarkiewicz 2004:29-68). Należy zauwa-
izyć, że koncepĄi i podejść metodologicznych stosowanych w refleksji
humanistycznej do badań nad sztukq pojawiło się na przestrzeni wspomnia-
nych dziejów mnóstwo, a świadczy to niewqĘliwie o tym, że szfuki rozumia.
nej czy to jako dyspozycja twórcza, czy jako działanie (czynność, prakĘka),
czy wreszcie jako dzielo sztuki (więc sam wytwÓr), nie da się zgłębićbez za-
stosowania różnych ,,kluczy,, i róźnych sposobów odczytania.

Rozwój sztuki oraz refleksji nad nią, jak równieź swoista jej emancypaqa
i autonomizacja, które nastąpiły szczegóInie w cywilizacji zachodniej, wią.
zaĘ się z ważnymi zmianami w systemie instytucji, które odpowiadały za
wytwarzanie, ocenę oraz odbiór, a nawet konsumpcję dziet sztuki. Sztuka no-
woczesną a szczegó|rie malarstwo, zaczęła być wytwarzana podobnie jak
irure dobra rynkowe, a nie tak jak uprzednio, dla konkretnych zleceniodaw-
ców. Dało to podstawy do rozwoju koncepcji arĘsĘ jako osamotrrionej indy.
widualności v'ryrażającej swój świat wewnętIzny. Wytwory sztuki. które
wcześniej występowały w określonym praktycznym kontekście, odnoszą-
cym się do sfery religijnej lub świeckiej sfery publicznej i do zwiqzanych
z obu sferami rytuałów, powoli były z nich wyłączane i lokowane w prywat-
nycĘ a z czasem w publicznych galeriach szfuki oraz muzeach (Popczyk
2005:542\.

Z kolei w refleksji humanisĘcznej terminy ,,szfuki piękne,, i ,,estetyka'',
późnego, nowożykrego rodowodu, zastosowano i stosuje się nadal zarówno
do zjawisk nowożytnych i nowoczesnycĘ jak i czasowo odlegĘcĘ mianowi.
cie na tej podstawie, że ich pojęciowe denotacje i konotacje odpowiadają za-
kresowi i zawartości przedmiofu, który wcześniej wskazywano i analizowa-
no z nie calkiem jasną świadomością jego odrębności (Morawski 1992:9).
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Pomimo tego, że termin,,szfuki piękne,, pojawił się późno, do zbliircnia upra.
wianych w Europie przez wieki dyscyplin artystycznycĘ i tym samym do
desygnowania wspólnej klasy ich przedmiotów, doszło znacznie wcześniej.
od Arystotelesa bowiem miało się już ukształtować przeświadczenie, że fun-
damentalnymi wartościami altystycznymi - właściwymi tyleż poezji i mu-
zyce, co sztukom plastycznym _ są określone układy ekspresyjno-formal-
ne, zgodne z regułami wykonawstwa, i że u ich źródeł' leĘ jakieś twórcze
działanie. Ponadto znane nam Poięcia starożytne (m.in' chańs, eurytmią, sym-
metia, kathnrsis, mąnia, mimesis, noffios, ortotes) nie zawsze znaczyły to samo,
co w póżnlejszych czasacĘ i jest to przedmiotem rozmaitych interpretacji
i odczytań, ale oznaczone ptzez nie wątki towarzysz4 odtąd nieodstępnie
myśli estetycznej (Morawski 7985: 769-770)' W ten sposób można mówić
o Pe.wnym ogólnym ciągu historycznym czy konĘnuacji dzialań ańystycz-
nych w ramach kultury europejskiej' przynajmniej od starożytności do nowo-
czesności, pomimo radyka|nej nieraz zmienności form oraz zastosowanych
mediów plastycznych/obrazowycĘ funkcjonująrych w historyczrrie zupełnie
odmiennych kontekstach' Na tej podstawie dokonywano syntezy myśli na te.
mat Poszczegó]nych kategorii estetycznych w konkretnych okresach histo-
rycznych, budowano ,,wielkie narracje" historyczno-arlystyczne czy tez teo-
retyczne syntezy róźnych ujęć sztuki i 1'ej odmian oraz opisywano jej historię
i znaczenie d]a rozmaitych sPołeczności' od pradziejowych poczynając. Sztu-
ka przedstawiana w ramach owych ,,wielkich narraą1,, twotzy zawsze swo.
istq całość, która układa się w ciqg tradycji. Tak przedstawiał ją już w wersji
biogra{icznej Giorgio Vasari, tak postrzegał Georg Wilhelm Friedrich Hegel
czy później m.in. Emst Gombrich lub Clement Greenberg, pomimo widocz-
nego istotne8o konttastu w podejściu do narrat1'wizowania sztuki pomiędzy
wspomnianymi Postaciami otaz uPatrywania ptzez rue jĄ rozwoju i zmian,
bądź Ło w czynnlkach zewnętrznycĘ bądź w ramach wewnęfuznej logiki roz-
woju schematów przedstawieniowych (Carriel 2008: 27-33). Cokolwiek by po-
wiedzieć pozytywnego o Ęch wysiłkach syntetyzującycĘ wyłania się na ich
podstawie niejednoliĘ obraz sztuki, który świadczy, że jest ona zjawiskiem
nieoczywistym oraz zmiennym w dziejach, nie tylko w przejawach swych
form, ale też w swej istocie i funkcji. owa zmierrrrość jawi się nawet przy roz'
Patrywaniu sztuki w bliższej perspekfiie historycznej i terytorialnej, nie
mówiąc już o pradziejowej i globalnej, będqcej domeną rozważań archeolo.
gów i antropologów ku.lfury. Sztuka zatem caty czas zdaje się przeczyć możli.
wości ogamięcia jq Przez jedną, koherentną teodę oraz dyscyplinę nauki
i jawi się jako fenomen nieocz}.wisty i domagający się dookreślenia w konkret-
nym kontekście swego wystęPowania (Bugaj 2003: 11-15). Zatem aby pode1'-
mować badania sztuki w archeologii, konieczne jest wychodzenie Poza Po-
toczne i historyczne uogólrrienia na iei temat, powstałe w kręgu nowożytne'
cywilizacji europejskiej i szukanie kazdorazowo bardziej adekwatnych po-
dejść teofetycznych, pomagających w próbach jej objaśniania.
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2. PoDEJśclA Do BADANIA szTUKl W ARcHEoLoGll

Archeolodzy podchodzą do zgłębiania i poznawania sztuki z rozmaitych
perspekĘ'w badawczych, czetpi4c swe inspiracje z wielu współpracujących
dyscyplin, przede wszystkim z historii sztuki, antropologii kulturowej. eho-
logii, językoznawstwa, Iiteraturozna\^/stwa, a navr'et z biologii ewolucfinej,
jeśli chodzi o najstarsze, kwalifikowane jako sztuka" pozostałości.

Pojęcie sztuki pojawia się w Ęch badaniach jako termin uniwersalny, wy.
korzystany na zasadzie lozwińęcia iego zastosowania w świecie nowoĘtnej
kultury europejskiej. Problematyczna pozostaje jednak kwestia, czy powin-
niśmy uznać, że to, co nazwano w tradycji europejskiej szfuką jest w ogóle
uniwersalnym ogólnoludzkim fenomenem. Najczęściej w tym w1padku pod.
kreśla się, iż termin ,,sztuka,, wykorzystywany jest w archeologii czy antro-
pologii kultury w sensie maksymalrrie szerokim, obejmującym wszystkie
doniośle zorganizowane wytwory plasĘczne powstałe w dziejach ludzkich,
i to na cab.rn świecie' a nie w ujęciu tradycyjnym, które może mieć zastoso-
wanie wyłącznie do dzieł powstaĘch w kręgu nowoźytnej kultury europei
skiej. Ponadto zaznacza się, iż pojęcie sztuki w zastosowaniu do archeologii
nie powinno być instrumentem wartościująrym, jakim się stało w związkll
z wprowadzeniem podziału na szfuki wysokie (piękne) i niskie, na te, które
nie wykazuj4 cech uĘlitamych oraz te, majqce zastosowanie praktyczne itd.,
aczkolwiek we współczesnym świecie szfuki ujmowanej w perspektywie
globalnej podziĄ te przestałyjuż także mieć rację byfu. Powracając do stoso-
wania zrelatywizowanego kulturowo terminu sztuka w badaniach archeolo-
gicznych, wspomniećwypada, tż począwszy od lat 80' XX wieku próbuje się
go dookreślić lub zastąpić innymi terminarni, które wydają się bardziej po-
jemne i użyteczne, tzn. funkcjonalne jako narzędzia analityczne. Są to takie
terminy jak dominująca ostatnio w literafurze przedmiofu ,,komunikacja wi
zua|na, h:b rzadzlĄ, później wprowadzony _ ,,symbolŁm ekspresyjno-afek-
tywny,, (por. dyskusję na temat Poimowania szfuki i estetyki na gruncie an.
tropologii w: Layton 1991: 141 oraz propozycje ujmowania sztuki starożyhej
w kategoriach symbolizmu ekspresyjnego w: Tarurer 2006: 19-27). Komuni-
kacja wizualna zakłada wytwarzanie i posługiwanie się obiektami o zorgani-
zowanej formie plastycznej, oddziałującymi na zmysł wzroku/domagają-
cymi się percepcji wzrokowej. Uznaje się, że wytwory owe miały albo wpĘwać
na zmysĘ i emocje, albo ptzekazywać jakieś idee, być nośnikami sensów, bez
względu na to, czy dzisiaj potrafimy odczytać ich przesłanie, czy nie. Propo-
nowane określeńe szfuki jako komunikacji wizualnejjest ponadto względnie
łatwe do zaaplikowania w różnych kontekstach kulturowycĘ ponieważ omi-
ja probiem, iż kryteria estetyczne innych ludów często nie współgrają z na.
szymi, otaz fakt, iil nasza cywi|izacja i inne, tym bar dziej przeszłe, nie muszą
podzielać tego samego systemu metafor i symboli. Zbadać i określić nato-
miast możemy jakość formy wizualnej, jej rytm, zrównoważenie i harmonię.
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Co więcej, także jakość zawartości wyobrażeniowej może być brana pod
uwagę, nawet jeśli nie jesteśmy w stańe odczytać jej głębszego przesłania
(Corbey i in. 2004: 358-359). Wydaje się, iż tego typu podejście zjednej strony
wciąż odwołuje się do modeli semiotycznych czy próby semiologicznei inter-
pretacji komunikatów wzrokowycĘ gdzie wszelkie obrazy są przede
wszystkim znakami furrkcjonującymi w obiegu róźnych dyskursów społecz-
nych (Eco 2003: 123-159). natomiast z drugiej zmierza już w kierunku oPozy-
ryjnej fenomenologii percepcji, zwłaszcza w ujęciu Maurice,a Merleau.Pon-
ty'ego, który starał się uchwycić Pierwotne, cielesne widzenie, niebędące
jeszcze przedmiotem myślenia, konstyfuuiące,,sens postrzeżeniov"ry,, przed
sensem językowym, kwestionując Prymat ePistemologiczny świadomości,
a przyzna1ąc go zachowaniom percepcyjnym (Merleau-Ponty 2001: 221.388).
Wspomniane powyżej rozumienie sztuki wydaje się takŹe w jakiejś mierze
wpisywać w zwrot ikoniczny we współczesnej humanistyce, którego zapo-
wiedzi od początku lat 90. XX wieku doprowadziĘ do rozwoju szeroko za-
krojonych Visual Sfudies, o rodowodzie amerykańskim, rozwijanych głównie
w obszarze ang|ojęzycznym, oraz anboPologicznie zorientowanej Bildwissm-
schaft, wwodzącej się z kręgu niemieckojęzycznych historyków sztuki i me.
dioznawcÓw (Zeidler-Janiszewska 200ó). Oba kierunki zwrofu ikonicznego,
które zaowocowĄ projektem rozwoju inter. a nawet transdyscyplinamej
nauki o obrazie, włączają w jej obręb wszelkie pojawiające się w dziejach for-
my ucieleśniania obrazów, związa^e z rozmaitymi obszarami oraz praktyka-
mi kulturowymi . Zauważyć jednak na|eży, iż w większym stopniu i zakresie
(od danych obrazowych prahistorycznych i starożytrrych, poprzez etnolo-
giczne na współczesnych kończąc), oraz w formie bardziej pogłębionych roz-
wainń, znajdują one wyraz w historyczno.krytycznej nauce o obrazach bada.
czy niemieckich (Bryl 2008: 663-86, 690-97; Zeidler-Janiszewska 2006: 13-15).
Wśród projektów antropologicznych, któIe można wiązać z tym nultem, nai-
bardziej zaawansowany wydaje się ptojekt ',antropologii obrazu,' Hansa Bel-
tinga (200Ą, w ramach którego fenomen globabrego świata obrazów znajduje
swe uprawomocnienie we wspólnych cechach gafunku ludzkiego, co Powo-
duje że jako korstytuĘwne dla procesu Poznawczego trakfuje się uniwersal-
ne kategorie ciała' miejsca. śmierci, kultu iĘ.

Raz jeszcze powracając do problematycznego zastosowania terminu
,,szhlka,, do badań kultur pozaeuropejskich oraz pradziejowych i starożyt.
nycĘ stwierdzić na|eiry, że jego ugTuntowanie w tradycji nauk parających się
badaniem wyróżniających się pozostałości zorganizowanych form plasĘcz.
nych na różnych obszarach świata, jak również aktywności ludzkich do-
prowadzających do ich powstania, jest tak ogrornne/ lit wciEżz znajduje po-
wszechne zastosowanie, Ptzy zasizeżeniach powyżej wskazanych.
Niemniej jednak wypada nadmienić, że nawet przyjmując zastrzezenie, iz
sztuki nie pojmujemy w tym wypadku w kategoriach nowożytno-europej-
skich, w ramach archeologii namysł nad nią pozosĘe polem badań bardzo
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zlozonym/ maJacym Iozmyte 8ranice i z Pewnością nie Pozwalaiącym zasto-
sować jakiegoś jednego lub zawęzonego jej rozumienia. Wydaje-się nato.
miast, że istrrieje możIiwość dookreśIenia cech i znaczeń wYtworów, które za
szfukę uznamy- a które zgłębiajq badania archeologiczne, czyli istrrieje moźli-
wość wskazania na kon]<retne dan e źrÓdłowe i Ąawiska, które bierzómv ood
uwagę. Mówienie o szfuce zakłada rozważania nad produktem intencjonal-
nym..wykonanym z wykorzystani em ztęczności/ {alentu, nacechowanym
wyróżniającą się formą dzialającą wizualrrie' wyrażoną w medium donio-
słym dla zmysłów (przede wszystkim wzrokll),.złożonj z określonych, nie-
jednokrotnie powtarzalnych elementów i wzorów, mająią odniesieja w wy-
obraźni twórcy lub w świecie zewnęhznym, zakorzenione w szeroko
:.i::"T"j sferze sakralnej bądź świeckiej, publicznej lub pry'watnej. Takie
źródła ce|owo przedstawiaią, wyrażajq lub kómunikują irrnyrnświat wyobra-
żony lub zewnęttzny; da|Ą wyrażają lub komunikujq swiit idei, których sa
wyrazem - wierzenia, przekonania, ale także wartości i emocie; dostar-
czają rozmaitej natury ptzeżyć, Zdawać sobie należy jednak sprawę, iż s4 to
wszystko określenia bardzo pojemne, dalekie od precyzji.Do tLgokażdy wy-
rób/ artefakt, który w archeologii uznamy za sztukę,-P;siada tlkze .,iójasńe
granice w innym sensie' a to powoduje jeszcze większą złożoność badań nad
szfukq, ńż wspomniana powyżej. Szfuka jest z reguty powiązana w sposób
zawiły z lokabrymi okolicznościami jei wytworzJnii óraz furikcionowania
i zawieszona w lokalnych sieciach znaczeń' do których archeolodzy nie mają
już dostępu. Zatem decyzja, jakq metodę jej badania i interpretacji przyjąć,
Pozostaje bardzo donjosła.

Jeśli chodzi o najbardziej rozpowszechnione podejścia badawcze. które
zna.|azły 

.1 wciąiL znajdują zastosowanie w rozr,rrażaniach archeologicznych
nad sztuką, to za arrtorami przywoły'wanego juz tekstu Archaeolog] and.Art
(Corbey i in. 2004:361'-362) pragnę je pońżój ptzytoczyć, po wproińadzeniu
modyfikacji i uzupeł:nień własnych. Nadmienić mi jedńak wypidą iż niektó-
re z nich.uznać można jed1'nie za bardziej lub mniejdookreśione zbiory reguł
i procedur badawczycĘ kolejne stanowią rozlógłe kierunki fllozoticzne
i szkoĘ, ogarniające całą humanistykę; część z nichlonadto się przenika i za-
zębia. Są to następujące typy analiz:
_ ikonograficzna, mająca na celu proste rozpoznanie przedstawień w relacji

do rzeczywistości zewnętrznej lub wytworzonej w danej tradycji kulturJ-
wej, otaz r.ozwińęta na jej podłożu metoda ikonol o1iczna, pioóująca od.
czytać'głębszy, wewnętrzny sens i znaczenia symboIiczne dlzieł; 

, .

- formalna i Ęlistyczna; pierws zabadająca dzióło jako daną w bezpośred-
nim oglądzie wizualną reprezentację, w ramach itórej anilizujeńy spo-
sób zorganizowania i jakość wszystkich elementów; a.uga bańująóa śtyl
danego wytworu rozumiany w wersji uproszczonej jako $osob Ękona-nia i wpisująca go w określoną pop rzez powtarza|nć cechy stylowe trady-
cję, albo w wersji pogłębionej, jako swoisty sposób manifóstacii i komuni.

I

L
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kacji pewnej kulfury oparĘ na wykonywaniu czegoś w intencjonalnie
wybrany i wypracowany sposÓb, przejawiający się w różnych dziełacĘ
pokrewnych chronologicznie i geograficznie;

- semiotyczna, starająca się rozpoznać znaczenia i sensy kulfurowe zawarte
w przekazie wizualnym poprzez badańe języka obrazowego ze względu
na zakorzenione w substracie mateńalnym znaczące i transcendentne wo-
bec niego znczenie, lub inaczej to formułując, badająca życie i znaczenia
języka wizualnego w obrębie irurych wytworów kulfury i całego życia
społecznego;

- funkcjonalna, próbująca rozpoznać cele, z powodu których wytwory szfu-
ki powstawały oraz jaką funkcję spełniaĘ w danej sPołeczności;

_ estetyczna, badająca walory estetyczne dzieł i ich oddział}.wanie na od.
biorcę;

- strukturalistyczna, zakładająca, ze d'zieło sztuki jest systemem składni.
ków/elementów akfualizowanych i organizowanych wedle uporządko.
wanych i powtarzających się regu| które tworzą ukrytą pod nimi struktu.
rę możliwą do rozpoznania i badania;

- psychologiczna, zakładająca badanie psycho|ogqcznych/ psychicznych
i fizycznych aspektów doświadczenia, jakim jest percepcja sztuki; w głęb-
szym ujęciu zakładająca również docieranie nie tylko do świadomych
znaczeń zawaftych w dziełach, ale przede wszystkim do elementów nie-
świadomości (pragnień, pożądań, wyobrażeń) manifesfujących się po-
ptzez sztukę;

- procesualna, rczvvazająca udział szfuki w procesie szeroko rozumianej
adaptacji do środowiska;

- posĘrocesualna/dekonstrukcfna, występująca przeciw sz{rwności ana-
liz strukturalnych i procesualnyctr' podkreślająca ich subiektywizm oraz
fakt, ilil, sztukę ptzeszłą trudno interpretować w kontekście właściwych jej
kategorii, a czyni się to pod kątem naszych współczesnych zainteresowań;

_ krytyczna, zakorzeniona najczęściej w teoriach neomarksistowskictu od-
nosząca się do sposobów, w jakich szfuka odzwierciedla, legitymizuje lub
podwainrc|aĄe władzy;

- hermeneutyczna, mająca bardzo wiele odmian, w szerokim ujęciu będąca
teorią i praktyĘ interpretacji, próbująca dzięki odpowiedniemu postępo-
waniu (m.in. poprzez empatię oraz analizę kontekstową) zrozumieć inten.
cje wykonawcy oraz przesłanie dzieł; zakładając a, że akt interpretacji
zmietza do odsłonięcia zakryĘch znaczeń, których nie da się uchwycić
wyłącznie w zewnętrznej warstwie tego, co interpretowane; twierdząca,
że nie moźna zrozumieć całości bez odniesienia do szczegółu oruz że pod-
miot i przedmiot interpretacji warunkują siebie nawzajem, la;n. dzieło czy
badany problem już z góry determinują sposób, w jaki będq postrzegane,
a odkrycie ich sensu jest tei, tozPoznianiem własnej postawy intelPle-
tującego wobec nich (zasada tzw. koła hermeneutycznego);
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- fenomenologiczna, mająca podobnie jak hermeneutyczna bardzo wiele
odmian, stalająca się dotrzeć do ,,czystej istoĘ,, dzieł szfuki, kładąca na-
cisk na ogląd i opis tego, co dane w nich bezpośrednio, w sposób, w jaki się
to jawi, wskazująca na konieczność odrzucenia wszelkich załoźeń i uprze-
dzeń wynikających z naszej wiedzy i nastawienia do świata otaz Po-
znającego w nim podmiotu (tzw. redukcja fenomenologiczna), kładąca
nacisk na percepcję zmysłową i bezpośrednie doświadczarue.
W rozważaniach archeologicznych kładziony jest nacisk na rozmaite, nie-

jednokrotrrie przeciwstawne orientacje teoretyczne, które powodujq także
różnice w pytaniach stawianych wobec źródeł archeologicznych uznawa-
nych za przejawy szfuki, oraz w odpowiedziach, które są uzyskiwane. Po.
nadto archeologiajako nauka działająca na styku wielu dyscyplĘ w zal'eżno'
ści od zainteresowań badaczy, będzie w zakresie badań szfuki zbliżać się albo
do nauk humanistycznych (a futaj np. filologicznych bądŹ społecznych), al-
bo przyrodniczych. W przypadku badań sztuki anĘcznei, iak również Pozo-
sta-łości czasów protohistorycznycĘ większy jest styk z histoń4 szfuki i estetyĘ;
w przypadku szfuki pradziejowej badacze są bardziej skłonni nawiązywać
do antropologii kultuowej i etrrologii' ale czasami tak-:że do biologii, a nawet
paleontologii w przypadku studiów dotycząrych najstarszych znalezisk.

Sądzę, że sposób koncepfualizacji sztuki i wytyczania granic pomiędzy
tym, co iest sztuką, a co nią nie iest, pozostaje kwestią niejednoznaczną, pozo.
stawioną do wyboru badacza, niemniej wybór ów powinien znaleźć uzasad-
nienie w przedstawionych przesłankach teoretycznych (podejściach badaw-
czych), na których jest oparty. Ma to bowiem wp}yw zarówno na metody.
którymi się archeolodzy posługują przy interpretacji szfuki, jak i w efekcie na
stafus, jaki wiedzy teijest przypisywany. Jestem zdania, żekażdy badacz do-
konujący namysłu, czy to nad szeroko rozumianym światem szh*i, czy ja-
kimś konkretnym jej przejawem, Powinien mieć na uwadze, ze za danym
namysłem stoi zawsze decyzja konkretnego teoretycznego podejścia do zja-
wiska szfuki (a przynajmniej określonego jej rozumienia), a w konsekwencji
wiqże się to każdorazowo równie żz z decyzj4 przy1ęcia odpowiedniei konceP-
cji kulfury, która częstokroć może być uwikłana, i najczęściejjest, w skompli-
kowane spory {i]ozof iczno.światopoglądowe.

Uzupełniając povty ższe ogólne stwierdzenia, powiedzieć j eszcze mozna,
iż badania sztuki, rozumianej jako zręczność i wylaz talentu wykonFvania
rzeczy według określonych rcglsł. zwtacać będą uwagę na samą !^rytwór-
czość i producenta. Sztuka pojmowana jako zobiekfiizowane przesłanie ja-
kichś idei i sensów kulturowych sugeruje zastosowanie metody ikonogra-
ficzno.ikonologicznej, semiotycznej lub hermeneutycznej. Szfuka majqca być
wI azem twótczej wyobraŹni, skłaniać będzie do poszukiwania ind}'widual.
nego artysty i iego przesłania. Sztuka rozumiana jako komunikacia kłaść bę.
dzie nacisk na jej charakter społeczny i relacyjny. Sztuka jako wyraz piękna
i emocji skłaniać b ędzie do rozwailań na temat doznań estetycznych i Przeżyć
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artystycznych tow arzyszący ch Procesom twórczości i PelcyPowania jej dzieł.
Relatywistyczne koncepcje interpreiacji sztuki dawnej podkreślają ich zako-
rzenienie we współczesności, co więcej, argumentują, że idea interpretacji
sztuki minionej w naszych czasach zakłada relacje do tych obiektów z Ptze-
szłości w sposób, który najprawdopodobniej nie miałby żadnego sensu dla
pierwotnych użytkowników, jak również nie musi mieć znaczenia dla przy-
szĘch czytel.nikÓw owych interpretacji (Corbey i in .20M:362;D, Al|eva 2008).

Niemniej jednak zauważyć należy, że pomimo przedstawionych powyżej
możliwości wielorakich interpretacji, archeolodzy w większości prac do-
tyczących sztuki pradziejowejpowstrzymują się od prób dociekańa jej kultu-
rowych z:raczeń i, w przeciwieństwie do ankopologów ku]tury oraz historyków
sztuĘ skupiają sięjedynie na rekonstrukcji i wyjaśnieniu zasad wytworzenia
danego obiektu (wraz z ana|Lzami surowców), jego czasowo-przestrzennej
dysĘbucji i zmierurości motywów oraz sĘlÓw, rozumianych jako zespoĘ
cech formalnych. Badania te 1okują się zatem w ramach paradygmatu klasyfi.
karyjno.cfuonolo gqcznego, mocno zakorzenionego w archeologii, który co
najwyżej porządkuje przykłady sztuki pradziejowej i starożytnej z danego
czasu na określonym terytorium według zastosowanych schematów wizual-
nych i stylu.

3. NAJWCZEŚNlEtsZA SZTUl(A, l(oNcEPcJE JEJ PoWSTAN|A
l INTERPRETAC|E (+ HAsŁo ''5ZTUKA NASIGLNA')

Najwcześniejsze ślady szfuki rozwiniętej w swych formach wizualnych dato-
wane są obecnie na ok. 30 tys. lat BP faskinia Chauvet), kolejne pojawiające
się na obszarze franko-kantabryjskim, datuje się na czasy od 30 tys. do 12 Ęs.
lat BP. Wiemy, że sztuka paleolitu 8óme8o jest wytworem człowieka anato-
micznie współczesnego/ stad najczęściej uważa się ją za fenomen typowo
ludzki. Jednak badacze doPatruią się przejawów sztuki także już wcześniei,
a w zasadzie, jeśLi wzięlibyśmy pod uwagę tych lozważań niezmiemie liczne
natzędzia, szczególrrie wielce regulame aszelskie pięściaĘ mogące się jawić
jako mani{estacja tego, co wsPółcześnie określamy jako walory estetyczne' to
wypada nam się cofnąć wstecz. oszacowano, iż jedno na sto (niektórzy
twietdzą, iż jedno na pięćdziesiąt), co jest liczbą niewiarygodną, biorąc pod
uwagę znane nam ilości owych narzędzi, wykazuje regularność i symetrię,
dalece wykraczaj ące poza potrzeby ptakĘcznego zastosowania. Sądzi się, że
takie ich wykonanie mogło sPra.\^/iać przyjemność wytwórcom lub że miały
one jakieś dodatkowe przesłanie związane z ptzyna|eżności4 do klanu lub
grupy wiekowej, tożsamością Ęch,że. Kolejna hipoteza mówi, ź w dodatku
do innych funkcji, służyĘ selekcji seksualnej, sygnalizując geneĘczną zdat-
ność ich wytwórców (Kohn' Mithen 1999: 518). Nie jest to łatwe do zweryfiko.
wania, niemniej pokazuje możliwości aplikowania biologii ewoluclnej do
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interpretowania pewnych źródeł archeologicznycĘ aczkolwiek krytyry tu-
kich koncepcji pokazują inrre możliwości interPretacji owei symetrii, a przy
okazji pod'ają przykłady ze świata przyrody, takie jak wielce misteme i regu-
lame ,,prace zwierząt,, , np. ,,budowle,, wznoszone w Australii ptzez ptaka
altannika lśniqcego (Miller 2000: 289-297),

W każdym razie poiawianie się sztuki, jako formy przedstawiania/komu.
nikowania obrazowego, łączy się nierozerwalnie z innymi procesami, które
Postępować musiaĘ w okresie trwającym około 1,5 mln lat BP (czyli na po-
ziomie Homo erecfus, Homo heidelbergmsis, czy Homo neanderthalmsis), awiązĄ
się z nabywaniem kompetencji behawioralnycĘ kogniĘ'rłrnych i lingwisĘcz-
nych. Jakakolwiek bliższa charakterystyka tego Plocesu pozostaje jednak
wciąż' bardzo dyskusfna (Mellars 1989; Mithen, Spivey 7999; Corbey i in.
2004:364-365\.

4. SZTUKA A ADAPTAC'A

Dla antropologów kultury czy historyków szfuki, jak również części archeo.
logów, kultura nie tyle jest formq adaptacji czlowieka, uzupełniającą jego
genetykę, co sposobem wykraczania/transcendowania przez niego, jako je.
dynego gatunku w#Ód Ąących, poza ograniczeńa biologiczne, zatem Po-
zostaie tym wszystkim, co przekazywane jest pozagenetycznie. Sztuka uzna-
wana jest za jeden z takich fenomenów (obok języka i religii), który poświadcza
zdo]ność człowieka do wychodzenia poza ograniczeni a zvnązane z bio|o-
gicznytt przetrwaniem gatunku. Niemniej jednak, na polu badań nad nai
starsą'tni przejawami szfuki pojawiają się często i takią które uznajq ją za stsa-
tegię adaptacfną, posiłkujqc się w swych interpretacjach dociekaniami z za-
kresu biologii czy psychologii behawioralnej (np. Miller 2000). W nurcie tym
wypada wspomnieć badaczy, którzy wskazują na takie elementy jak oczy,
nos i usta oraz oddziaływanie spojrzenia, ktÓre ludzie dzielą z irmymi naczel.
nymi. Ponadto podkeśla się, że symetria i powtarzalność otaz rytmiczny
układ elementów, które można znaleźć w świecie nafuralnym, znajdują od.
zr.'rrierciedlenie w sztuce, zatem istnieje potrzeba bliższego przfrzenia się, na
ile sztuka jest po prostu przedłu.żeniem natury i z niej wynika, a konkretrre
dzieła pozostają w bezpośredniej relacji do oka i ręki człowieka, który je wy-
konał. Niektórzy autorzy wskazują nawe! że badania sztuki generalnie zdo-
minowane s4 poPrzez rozpoznawanie kontekstu kulfurowego z zariedba.
ńem naturalnego i psychologicznego. Skutkuje to tym' że bada się, w jakim
stopniu zaplecze edukaryjne, społeczne, polityczne, ekonomiczne, religijne,
filozoficzne i techniczne wpłynęło na powstanie danej szfuki. Natomiast od.
niesienie tej sztuki do fizjologii i psychologii wykonawcy oraz relacji jego
,,oka i ręki,, do środowiska naturalnego pozostaje poza obszarem zaintereso-
wań naukowych. Zatem, wedle badaczy podnosząrych te braki, same po-

1
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czątki aktywności ańystycznej człowieka i powody, dla któĘ ją podejmował,
jak również rozpoznanie, dlaczego takie, a nie inne formy twotzył', pozostają
w zasadzie poza obrębem namysłów naukowych (onians 1996: 208). Warto
wspomnieć, że sytuacja ta ulega w ostatnich latach zmianie, a to za spra.wą
rozwoju zainteresowań kogrrifi istycznycĘ któIe cor az częściej przedostają
się takźe na grunt archeologii. W zakresie badań sztuki paleoliĘcznej już od
początku lat 90. XX wieku zaznaczyĘ się ciekawe podejścia wykorzystuiące
głównie psychologię percepcji (Halverson 1992), w tym takźe baztĄącą na
teorii Gesćalf, skupiającej sięna badaniu doświadczeńzwiązanychzpercepcją
sensoryczną/ a nurt czerpania z osiągnięć neuropsychologii trwa nadal
i zwraca coraz większą uwagę archeologów. Szczególrrie zaczynabyĆ pod.
kreślana koniecz ność przezwycilężania utrwalonych w tradycji nauki podejść
badania rozłączni e ,,świata rzeczy,, i ptzyrody onz świata działań ludzkich,
w tym dochodzeńa do określonej samoświadomości i poznania. Posfuluje
się rozważania transdysryplinarne, obejmujące kulturę materialną (w tym
pozostałości sztuki) oraz badanie rozr.rroju świadomości i poznania, suge.
rując kompleksowe studia nad powiązaniami pomiędzy umyslem, ciałem
i tzeczami, które czerpać mają z osiągnięć archeologii, filozofii oraz szeroko
rozumianej neurologii, psychologii i kognitywistyki (por. m.in. prace Lam-
brosa Malafouris a: 2004, 2007 , 2008) .

W polu rozważań nad sztuką jako strategią adaptacji mieszczą się także jej
intelPretacje jako swoistej odpowiedzi na sytuacje uniwersalne, zwlązane
zludzką egzystenqą a więc na takie wydarzenia jak narodziny, śmierć, nie.
domaganie lub płodność (Corbey i in. 2004: 36ó).

Wreszcie ciekawymi propozycjami są sfudia ronłrijane przez Wi]frieda Van
Damrnda (796\, który zgłębia kwestie szfuki i estetyki w perspektywie antso-
pologiczrei i międzykulturowej. Autor rozrvija Łw. ewoluryjn4 estetykę trans-
kulturową rnającą za zadanie wyjaśnić pewne lu&kie uniwersalia, ale przede
wszystkim różnice w zakresie preferowanych cech wytworów w róźnych kultu-
rach. Wykorzystuje do swych badań dokornnia neuropsychologĘ jak również
sfudia nad rozwojem wzorców socjokulturowycĘ i na podstawie szerokiego
wach]arza materiafu empĘcznego pochodzącego z kultur pozaeuropejskiĄ
bada relacje preferenqi estetycznych do idei socjokulturowych. Z jednej sbony
zaaważa pojawiające się w wielu kulturach świata preferowanie podobnych
cech wyrobów, takich jaŁ symebia i zrównoważenie, uporządkowanie' Ęsz-
czenie/świecenie i wygładzenio ale jego badania pokazują przede wszystkim
wagę róźnic społeczrych i zrelatywizowanie preferencji esteĘcznych ze wzglę-
du na nie' Uważą że opanowanie zdolności odpowiadania efekfwnie na kolek-
tywne idee społec zne jest ptzyczyną powstawania preferowanych form sztuki,
Ędąrych wizualnymi metaJorarni dla tych idei. Sądzi, że skuteczre odpowiada.
nie na owe kolekt}'łvne \^/ańości powstaje na drodze adaptacji.

Warto w Ęm mi Ąscu zaznaczyć, że na gruncie polskim estetykę transkul-
turową Plomuje ostatnio także Krystyna Wilkoszewska (2005), wpisując się
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tym samym w intensywnie rozwłająry się nurt w esteĘce światowej zwany
cross aestfuties,który zakJ'adatezygrrację z europejskiego modelu estetyki jako
wyznacznika wartości dzieła sztuki. Sądzę, że podejście to może okazać się
wyjątkowo owocne dla archeologicznych badan nad szfuką. Archeolodzy
bowiem badając z zasady kulfury dostatecznie odległe i róźne od wlasnej,
a do tego staĄąc się zrozumieć, co w nich wartościowe na polu esteĘki
i szfuki, mogą jedynie próbować się do nich zb|lżać poptzez interpretacje.

Pozostając na polu polskich badań' pragrrę w tym miejscu wspomniec takżr
prowadzone przez Andrzeja P. Kowalskiego (por. m.in. 198; 2007) studia nad
genezą kultury artystycznej i estetycznymi aspektami wytwórczości w kulfu.
rach pradziejowyĄ czynione na podstawie danych archeologiczrrycĘ jak rów-
nież filologiczrych i lingwistycztycĘ przy uwzględnieniu wiedzy filozoficzrrej.
o.',o' 4o*6d zi, źie problematyka klasyfikacji działan wytwórczych w kulturach
pradziejowych jest wysoce skomplikowana, gdyż nie mamy bezpo$ednich da.
nych ŹrÓdłowych, a wszelkie ustalenia na ten temat są interpolacją dokon1'waną
dzięki zastosowaniu metod porównawczydu jak równiez, że w zbiorue dostęp-
nych materiałów, głównie leksykalnych, trudno odnaleźć kategorie ,,aksjologii,,
wczesnych ludów indoeuropejskich oĘmująrych obszar szfuki i twórczosci.
Zatem pojawia się w pracach Kowalskiego potwierdzenią iż to, co obecrrie zali.
czamy do sztuki, w kulturach dawnych podlegało innej kwalifikacji, jednak au.
tor wskazuje pewne przesłanki do podejmowania badań rra tym gruncie. W ich
wyniku stwierdza, żr większośc poddanych analŁie poj$ naleĘrych do kano.
nu terminologii zrvi ąz:u:rj zwyrwórczościł d ?iałarriem artystycŹmym i wleszcie
ocena estetyc.uĘ, ma za sobą etap rozwoju zlaczenia kształtowanego w orbicie
waloryzacji magicaej lub salcalnej. Co więcej, akt1v.ność z.vń4zana ze ,,szn:ką
czysĘ,, długo w dziejach ludzkich opierała Ę desa}ralizacji wielu dziedzin ży-
cia i czerpała z depozyfu pierwotnej kulfury magicŹnq, w zlacnlĄ mierze re'
Plezentowanej jwż ptzez neolitycztych Indoeuropejczyków (Kowalski 2007:
160).

5. SZTUKA I KOMUNIKACJA. SEMIOLOCIA ORAZ INNE PROPOZYCIE
INTERPRETACJI

Dla wielu badaczy wczesna sztuka musiała się wią zać z tozwojem mowy ar-
tykułowanej oraz rozwojem języka. Posługujący się rozwiniętym językiem
ludzie mają zdołność odnoszenia się do rzeczy i działań odlegĘch w czasie
i przestrzeń. Takie transcendowanie od ,,tu i teraz,,, rniało być koniecznym
warunkiem rozwoju języka wykofzysfywanego w celu podtrzymania więzi
społecznycĘ a do dzisiaj obserwowane są podobne zachowania pośród łow-
cóul izbietaczy.To umożliwia rozmaitym grupom polowanie i zbieractwo na
sąsiadujących obszarach oraz podtrzymy'wanie wielorakich form wymiany.
Paul Mellars (1998) uważa sztukę gómopaleolityczną (niewąĘliwie wyko-
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n}.waną z Pamięci) za najlepszy dowód rozwoju kompetencji poznawczych,
który był możliwy wraz z rozwojemjęzyka (Corbey i in. 2004: 366-36Ą.

Teoria komunikacji w sztuce łączy się z rozwojem struktu-ralizmu i za-
kłada powiązanie pomiędzy dźwiękiem ]ub obrazem a jego znaczeniem,
tj. signifikantem. Teoria bierze początek m.in. z prac francuskiego socjologa
Emile,a Durkheima doĘczących religii aborygenów australijskich (1912;
wyd. pol. 1990). Następnie badania te kontynuowane byĘ przez ucznia Durk.
heima, Ferdinanda de Saussure,a, który wprowadził istotne rozróżnienie na
język i mowę. Z kolei Amerykanie Char]es Sanders Peirce, a nastęPnie Char-
les W. Morris stwierdzili, ze znaki zakwa|i1kować można ze względu na to,
jak odnoszą się do świata zewnętrznego. W świecie przedstawieniowym iko.
ny wyglądają tak jak to, do czego się odnoszą, natomiast symbole są arbitral-
nie powiązane z obiektami, do których się odnoszą, tak jak słowa w języku
(Corbey i in. 2004: 368; D,A]leva 2008: 35-38). Znacząry rozwój semiotyki, ktÓ-
ry nastąpił szczególnie po II wojnie światowej, dzięki pracom promującym
metodę strukfuralistyczną na gruncie antroPologii, pozwolił ujmować także
inne składniki kulfury, w tym Plzede wszystkim sztukę, a nie tylko język i li.
terafuIę, w sposób dynamiczny, to znaczy jako akly komunikaryjne. Spowo-
dowało to pogłębioną refleksję nad znakowym charakterem otoczenia czło-
wieka (ikonosferą, semiosferą), co wybitnie rozszetzył'o badania uczonych
z kręgu językozrrawstwa strukfuralnego (Bal, Bryson 1991). Semiotyka' bę-
dąca dla niektórych badaczy dzieł szfuki interdysryplinamą odmianq anali-
zy ikonograficzno-ikonologicznej, dostarczała strukfur i pojęć pozwalających
ztozumieć wielowarstwowe powiązania między obrazami a społeczeń-
sfwem, obrazami a ich odbiorcami. Umożliwiała także dochodzenie do rozu-
mienia nie tylko tego, co dzieło oznacza\o, ale również, w jaki sposób jego
twórca. odbiorca oraz kulfura, w któIei je wytw orzono, ptzyczyniĄ się do
powstania jego zn aczeń. Z dnlgsej strony zaczęła się rodzić krytyka podejścia
semiotycznego i coraz częściej wykazywano, iz sztuka i język maią odmierure
zdolności, nie ma między nimi pełnej przekładalności, a rozmaite podejścia
akcentujące semanĘczny charakter języka wizualnego utrwaliły jedynie dy.
chotomię formy i treści. Wskazują na to szczególnie historycy sztuĘ którzy
podejściu semantycznemu przeciwstawiają podejście ikoniczne, gdyżl, szhlka
wizualna nie jest tekstem, jest obrazem. Generalnie stwierdzić można, że syfu-
ację ową na gruncie współczesnej nauki o sztuce próbuje się przełamywać,
a szansą mają być istotne nulty badawcze powstające ze wspominanych już
przeze mnie inspiracji hermeneutycznych oraz fenomenologicznych.

Wydaje się, że obiekty szfuki mają wartość semantyczną jedynie wówczas,
kiedy furrkcjonują jako graficzne znaki, to znaczy jako wizualna ekspresja ję-
zyka. Na gruncie antropologii kulfurowej Alfred GeIl wręcz argumentuje, że
obrazy mogą fun}cjonować bez wsparcia takiego systemu struktufalnego, na
którym opiera się język. Natomiast przyznaje, że pojawiają się w konkretnej
sztuce określone schematy i feguty, Pozwalające się wyodrębniać. które służą

,l
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kombinacji motywów altystycznych w obrębie danego systemu kulturowe.
go (stylistycznego), zatem każda kulfura posiada wyróżniający się styl (Gell
1998: 155-165). Jego podejście zatem w miejscu tym (oraz wielu innych) zbliin
się do reprezentowanego przez historię szfuki, aczkolwiek zasadniczo Praca
tozważa niewspółmierność zachodnioeuropejskich kategotii estetycznych
i badań antropologicznych sztuki' skupiając się głólvnie na postrzeganiu i ba.
daniu sztuki jako aktywnego aktora w formowaniu relacji społecznycĘ co
altot rozważa, wykorzystując pojęcie ngency (Cotbey i in. 20M: 369; Rampley
2005). Warto dodać, że propozycja Gella, którego wysiłki badawcze nad
sztuką plemienną skierowane zostaĘ na zastąPienie podejścia zdominowa.
nego nastawieńem estetycznym oraz poszukiwaniem znaczeń zawartych
w przekazach wizualnych, na tzecz ujmowania ,,materialności sztuki,, jako
czynnika działającego, sprawczego i istotnego w procesie społecznych inter.
akcji' znajdują cotaz częściej zastosowanie również na gruncie archeologii,
w tym na polu badań sztuki starożykrej (osbome, Tarrrrer red. 200Ą. Na czoło
rozważańwysuwają się kwestie ,'produkcji'' sztuki i jej perrypowania, kwe.
stie wyboru reprezentacji wizualnych oraz sposobów ich uzyskiwania, kwestie
relacji wytwórca/artysta i zleceniodawca, a przede wszystkim problem spo.
łeczrrego oddziaływania sztuki'

Postrzeganie sztuki jako języka wizualnego skrytykowane zostało tal.lże
na kanwie dekonstruktywistycznej lub postmodemistycznej krytyki skuktu-
ralizmu, głoszącej, że strukfury nie są rodzajem głęboko schowanych, cze-
kajqrych na odkrycie prawd, ale że same są kulturowymi konstruktami two.
rzonymi przez dyskurs (D,Alleva 2008). Dla Jacquesa Derridy (197ó; wyd'
po|. 7999) język jest niczym więcej niż serią Performansów mówiqcego. Za.
kłada on brak transcendentalnego znaczeria Poza językiem, a ustanawianie
sensów iedynie poprzez praktykę -Język oraz sztaka zmieniajq się w zalezno-
ści od odbiorcy i ich wykorzystańa. Zadne dzieła zatem nie moga zostać od-
czytane w taki sposób, jaki zakładał moment ich wytworzenia. Z kolei
Umbeńo Eco dowodzi, że pomimo wielu możliwości odczytania danego
dzieła nie wszystkie są lównowartościowe i że dany tekst kulturowy nakiero-
wuje na szczególne odczytanie, pońeważ jego styl lokuje go w kontekście
Pewnego tylko dyskursu. Uważa, że .w ramy samego dzieła wPisana jest
okreśIona strategia odbioru (wyd. pol. Eco 1$$t; )Q08z:28-100). W latach 80.
XX wieku coraz istotnieisze znaczenie w refleksji metodologicznej na polu
nauk humanisty cznych zaczęĘ odgrywać badania socjologów, a szczególnie
Pierrda Bourdieu (1972; wyd. pol. 2007) i Anthony'ego Giddensa (1984; wyd.
pol. 2003), którzy zaptoponowali koncepcjg habitusu i strukfuracji' objęły
one również badania szfuki, której już nie autonomizowano, ale lokowano
w społecznym obiegu dyskursów i osadzano w całości kultury, stanowiącej
środowisko ideologii oraz dorninacji. Wedle tych koncePcji struktula generu-
je przedstawianie, które odtwarza strukturę; zachodzi tutaj zwTotność. Lu.
dzie nie tylko posługują się systemem, który istnieje niezależnie od nich, jak
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w koncepcji kolektyvmej swiadomości Durkheima. Są oni takźe czynnikami,
tworzącymi strukturę i zmieniającymi system Poprzez wprzęgnięcie go do
realizacji własnych celów. Znaczelia są negocjowane w ramach prakĘki. Ję-
zyk sztuki jest używany po to, aby odnosić się do społeczeństwa i komento.
wać sytuację Iealnego Ęcia wokół' i tylko w tej sytuacji będąc, możemy zro-
zumieć jego znaczeria, Obszarem, na którym społeczeństwa tworzą swe
podstawowe rozriżlienia, jest pole wytwarzania kultury. w tym podpo-
rzqdkowane jego logice pole szfuki.

Wypada dodać, iż na gruncie archeologii taka możliwość osiągnięcia ro-
zumienia znaczeń szfuki jest trudna do ztealrizowatia, Rozpoznać można
bowiem najczęściej odniesienia wyobrażonych (rytych, malowanych, t.ój*y.
miarowych) przedstawień, nawet w przypadku sztuki paleolitycznej, co wię-
cej, analizować można styl ich wykonania, natomiastjest to \^/szystko' co Po.
zostało. Owe negocjowane w ramach praktyki znaczenta zostaĘ ukacone
(Corbey i in. 2004:369-370).

6. ARCHEOLOGIA I HISTORIA SZTUI(I

Zarówno archeologra, jak i historia sztuki zaczęĘ z wolna wyłaniać się
w ciągu XMII wieku jako część tego samego Procesu, zastępującego ama-
torską tradycję anĘkwarycznych poszukiwań - kolekcjonerstwa, zrlaw-
stwa oraz rozmaiĘch odmian starożyELictwa, aby ukonstyfuować się jako
nowoczesne, akademickie dyscypliny naukowe w ostatnich dekadach wieku
XX i pierwszych XX, opierając się na paradygmacie klasyfikacyjno.chronolo-
gicznym (pierwsza) otaz stylistycznym (druga)' Kluczową postaciq owej
zmiany w XVIII wieku był Joharm Joachfurr Winckelmarm, który odniósł sta.
roĄtne źtódła ]iterackie dotyczące rozwoju rzeŹby antycznej do pozosta-
łości, które ptzetrwa|y w Rzymie. Swiat sztuki starożytnej widziany był
uprzednio jako monolit, bez perspektywy historycznei Winckelmann ją na.
dał. Interesowały go przy tym bardziej dzieła niź biografie artystów, a pytając
o Przyczyny zróżjnicowania ich stylów, dawał odpowiedzi wielostronną
biorąc pod uwagę umiejętności techniczne, uwarunkowania tdstoryczne
i geograficzne, wyrażane treści, a nawet Postawy moralne odbiorców. Zaczął
więc operować pojęciem stylu, ujmując jego cechy ze względu na historyczną
zmienność. Niemniej parabo|iczny model, który zaproponował (styl archa.
iczny, rozwinięty, Piękny i naśladowczy), uznając za wzór i normę grecką
sztukę klasyczną olaz Podnosząc ją do rangi absolutu, a tym samym mitolo.
g;zując i wyłączając z procesu historycznego, mocno zawaźył na Postrzega-
niu rozwoju sztuki w ogóle. Zenit ludzkich osiągnięć artystycznych łączył się
według Winckelmarma z okresem charakteryzującym się rozwojem wolności
i demokracji, a wyjątkowość Greków przejawiła się w umiejętności wybiera.
nia i adaptowania najbardziej perfekclnych form natury, wedle schematu
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,imitacfnego i tworzenia z nich idealnych całości (Bianchi Bandinelli 1988:
36-5?;Potts1994).

Na gruncie archeologii, przede wszystkim klasycznej, która zaczęła funk-
cjonować w dużej mierze jako historia sztuki staroż'ytnej, zaczęto tozróżriać
pomiędzy dziełami sztuĘ właściwymi dla rozważań toczonych na kanwie
estetycznei, a zwykłymi artefaktami, które nie zasługiwały na bliższą uwagę.
Rozróżnienie czyniono na postawie poziomu technicznego wykonania dzieł,
ich oddziĄwania estetycznego olaz walorów artystycznycĘ mających ujaw-
niać cechy swoiste wyobraźni greckiej, rzymskiej czy egipskiej. Zgodnie
z Ęm modelem antyczna waza została podniesiona do rangi dzieła sztuki,
tym bardziej, kiedy odkryto na niej sygnatury wykonawców i malarzy. Co
więcej, przedstawione sceny, a przede wszystkim styl ich wykonani a, zaczęĘ
być uważane za źródło do poznania niezachowanego, antyczne8o malarstwa
monumentalnego, opisywanego w starożytnych Przekazach pisanych. Przy-
czyniło się to do rozwoju specyficznego charakteru archeologii klasycznej, na
którą z jednej strony wpłynęła ogromna ilość antycznych dziel sztuki, przed-
stawień i świqty{ które dotrwały do czasów nowożytnych. Ta spuścizna
(a właściwie jej ogrom i dostrzeżone walory estetyczne), spowodowała brak
zainteresowania dla innych pozostałości kulfury materialnej. Z drugiej stro-
ny wielka liczba zachowanych starożytnych Źródeł pisanych, w tym inskryp-
cji, wyniosła archeologię klasyczną na uprzywilejowaną pozycję w stosunku
do archeologii spoleczności prahistorycznycĘ a owe źlódła uważano przez
czas długi niema|bezk:rytyczrue za ,,autenĘczny,, wgląd w świat starożytny
i traktowano jako Prymame. Co więcej, kulfura klasyczna bardzo długo po-
zostawała podstawą wykształcenia elit i integralnq częścią życia społecznego
i politycznego świata zachodniego, co z pewnością uPrzywileiowało sfudia
klasyczne, ale z drugiej shony Powodowało małą otwańość na zmiany (Scott
2006:634).

Powiązania pomiędzy archeologią, szczególnie klasycznq, a historiq sztu-
ki' staĘ się bardzo liczne, a ograniczaiąc się do wspomnieńa wybranycĘ
wspólnych orientacji badawczych, należy zwrócić uwagę na kwestie analizy
formalnej i sĘlistycznej oraz ich odniesień do konteksfu społecznego i kultu.
rowego, jak również na metodę ikonograficzno-ikonologiczną (Lang 2002),
o czym poniżej.

Nie brak też rozbieźności w postępowaniu badawczym, które są częścio-
wo zakorzenione w odmierrnejjednak nafurze .źrÓdeł zwyczajowo badanych
przez historyków sztuki i archeologów, a ponadto wynikają z irrnego odnie-
sienia historyków sztuki oraz archeologów do świata d.zie| czy artefaktów,
pozostającego na zewnąhz studiów akademickich. Chodzi tutaj o fakt, iż wie-
lu historyków sztuki miewa liczn e powiązania z rynkiem sztuki ora z wsze|-
kimi działaniami eksperckimi na tym polu, co więcej, w ramach kształcenia
pfomowane bywają profile koneserskie, i najczęściej nie wykracza to poza
moralne standardy uprawiania tego zawodu i nie powoduje utraty historycz-
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nych wartości dzieł. W przypadku archeologii i handlu starożytnościami jest
z reguĘ odwrotnie' a działania takie, najczęściei nielegalne, doptowadzają
do niszczenia stanowisk oraz grabieży i bezpowrokrej utraty danych źród-
łowych dla nauki. Stąd w ostatnich czasach zaczęto szczególnie negatywnie
odnosić się do rozciągania na obiekty archeologiczne za|ozeń wi4zanych ze
znaczeniami i przesłaniami tkwiącymi w nowożytnei koncepcji sztuki, która
Pozostaie autonomicznq sferą estetycznej kontemplacji lub ekspresją wyobra-
źni kreatywnych jednostek. ostrze krytyki skierowano również w kierunku
muzeów, których starożytne kolekcje zasadniczo tworzone są według este-
tycznych walorów zgromadzonych tam obiektów, kaktowanych jako dzieła
szfuki wyemancypowane zupełrrie z kontekstów kulturowycĘ w których
powstaĘ i funkcjonowaĘ (Scott 2006).

Współczesna archeologia klasyczną w zwt4zku z tym, ptzeforrnułowuje
swe pola badawcze i mocno się zmienia oraz otwiera, podejmując studia
w zakresie archeologii środowiskowei, studiów nad Przesbzenią i krajobra-
zem, nad procesami urbanizacji. domostwem i jego zapleczem, kultem i ry-
fuałem, tożsamością itd' (Lang 2002: 11-12; AlcocŁ osbome red. 2007), inspi-
rowane niejednokrotnie różnorodnymi debatami obecnymi w naukach
humanistycznych i społecznych. Sądzę jednak, że otwierając się na nowe ho-
ryzonty badawcze, niepotrzebnie czasami rezygnuje ze swego ogrornnego
dorobku na polu badań szfuki starożytnej, i to wypracowywanego Ptzez
dziesiątki lat jej funkcjonowańa przez róźnorodne tradycie intelektuabre
wielu narodów, które ją uprawiały (por. najnowszą, cytowaną powyżej syn-
tezę doLyczącą atcheologii klasycznej, powstałą w obszarze angloamerykań-
skim, któIa promuje nowoczesne badania archeologiczne, z pominięciem
sztuki/ archeologii obrazu: AlcocŁ osbome red. 200Ą. )est to Ęm bardziej
niezrozumiałe w sytuacji, kiedy historia sztuĘ antropologia kulfury czy tzw.
l;isual sfuilies, mierząc się ze współczesną globa|izaĄą świata obrazów i ak-
centując transkulturową wspólnotę w ludzkim obcowaniu z obrazami' każda
na inny sposób, stawiają sobie zadania docierania do sensów artefaktów wi-
zualnych innych epok i kulfur. Archeologia nie powinna zaprzestać również
działań na tym polu. Sądzę ponadto, że utożsamianie archeologii klasycznej
z histońą sztuki, co miało m.in. spowodować jej ,,zacofanie', oraz małą podat.
ność na aplikowanie teorii, przenikających na grunt archeologii pradziejowej
swobodnie, nie jest uprawnione. Problem ów jest złożony i nie zostanie futaj
szerzej podjęty, ale akcentując jedynie rozważane kwestie powiązań archeo-
logii z historią sztuki, wspomnę, że ta druga na bieżąco w debatach teofetycz.
nych uczeshriczy, czerpiąc z nich inspiracje do swych studiów (por. Bryl2008;
D,Alleva 2008). Wydaje się, że archeologia klasyczna \^/ pewnym momencie
swego rozwoju zbytnio oddzieliła się od historii sztuki, podobnie zresztą od
historii czy antropologii, skupiając swą uwagę na studiowaniu elitatnych, za-
chowanych tekstów starożytnych. Do tego angażowanie się badaczy przede
wszystkim w wielkie, zorganizowane wykopaliska na wielu ważnych stano-
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wiskach w świecie śródziemnomorskim. co za sobą pociągało konieczność
opisywania i katalogowania niezmiernie licznych znaleziik, powodowało
specjalizację oraz fragmentację wszelkich badań i poczynań. Zaizqł domino-
wać pogl4d, iiz genelalizacje olaz podejmowanie nowych problemów badaw.
czych czynione być mogą na podstawie specjalistycznych kompendiów źró-
deł, na podłożu solidnych i systematycznych zbiorów, co prawdopodobnie
było jeszcze pokłosiem oświeceńowych koncepcji rodem ź początlów dys-
rypliny i nie sprzyjało otwieraniu się na nowe Pr4dy oraz reIleksji nad kón.
ceptualizowaniem wiedzy (Dyson 1993; Carstens 2004: 9-13).

Wracaj4c do zagadnień wspólnych metod intelPfetaryjnych, utrwalonych
na gruncie tradyclnej historii szfuki i archeologii, wskazać moźna na poitę.
powanie ikonograficzno-ikonologiczne, system interpretacfny zapropono_
*TI-ry? w pierwszej połowie XX wieku przez Erwina Panofśky'ęo (lvyd.
pol. 1971). Istotąjegojest analiza d zieła sztuki w trzech warstwacń: pieikono-
gr#icznej' ikonogr#icznej i ikonolog;cznej, co oznacza analizę układu wizu-
alnych elementóv/ Przedstawienia, analizę ich znaczeń konwendonalnycĘ
1 lu.'t9P.-u docieranie do głębszycĘ ukrytych znaczeń oraz inierpreiac.ję
dzieła. jako symPtomu określonej syfuacji kulturowo-historycznej, któ'u g;
wydała. Metoda ta, która stała się jedną z n ajbardziej doniośłych na grunc"ie
XX-wiecznej historii sztuki, rozwijana w ramach zainteresowań semiotycz.
nych i zastosowana do badań sztuki wielu kulfur i okresów, pozwoliła podej-
mować sfudia m.in. nad dokonującą się w czasie długiegotrwania zmianą
znaczenia motywów ikonograficznych i symboli. M ożna jednak zatvażyć, iil'
znajduje ona zastosowanie przede wszystkim do badan ć1'wilizacji ro"*irrię.
tycĘ posługuj4cych się pismem, zatem pozwala na przykład interpretowić
miĘ zobrazowane na wazach greckich czy rclieĘ z pałaców u.yryjstl"t',
natomiast jej zastosowanie do przedstawień wizualnych społeczności'prahi-
storycznych jest ograniczone. Jednak nawet w tym wypadku 

".rgu.o*u.omożliwość wykorzystania podejścia ikonograficzno-ikonologicznego, a mia-
nowicie 8tębsze zrraczenia przedstawień miałyby ujawniać się popizez kon-
tekst' v/ którym dane motywy są odnajdowane.

.Za1ówno listorycy szfuki' jak i archeolodzy wykolzysfują jako jedne
z fundamentalnych metod postępowania badawczego także anłizy folmal-
no-stylisĘczne' które w powiqzaniu z badaniem kontekstu kulturowo-histo-
rycznego i plzestrzennego, w znaczący sposób wptynęły na rozwój obu dys-
cyplin' aczkolwiek różnice w zastosowaniu podejś ć 

"4 
źnu,,ą.., 

",czegÓlrriemiędzy historiq sztuki a archeologi4 pradziejową. Samo zresztq pojmoivanie
styllr na gruncie historii sztuki, to zagadnienie o wyjątkowo bogaieii złożonej
problematyce, obrosłe wieloma koncepcjami. Nie inaczej jest na gruncie ar-
cheologii czy antropologii (por. Conkey, Hastorf red. 19.90). Ge;eralizujac
rzecz całą, powiedzieć można, iż styl to zarówno zespół cech formalnvcń,
strukturalnycĘ jak i ekspresyjnych dziel, poprzez któró manifestuie się jakaś
tradycja kulfurowa w całej swej złożoności. Pojmując styl w ten sposób,
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a więc jako manifestację danej kultury jako całości, jako znak jej jedności,
uznajemy za styl zespół jakości wynikających z niezliczonych czynników
rozwoju społecznego, umysłowego, ańystycznego i gospodarczego/techno.
logicznego, jakości w różnym stopniu i natężeniu występujących na rozma-
itych obszarach, ma|ących jednak dość elementów wspólnych, by dać się ująć
jednym terminem. W tym sensie można mówić o stylu dopiero z perspekty-
wy historycznej (Białostocki 2008:230-231). Celem analizy stylistycznej Pro.
wadzonej przez historyków szfuĘ jak również archeologów klasycznych,
może być ocena poziomu kreatywności pojedynczego wytwórcy/indywidu.
alnego artysty, oddzielająca go od odziedziczonej tadycji lub przypisanieja-
kichś wytworów czy dzie| do okresu/regionu, ze względu na tozpoznawa-
nie w nich określonych wzorców stylistycznych'

Różne metody tączone s4 w badaniach, i tak dla przykładu Jerome Jordan
Pollitt (1972)' analizując zarÓwno styl, jak i ikonogr afię Auńgi z De|I oruz in-
terpretując go w kontekście historii idei. dochodzi do wniosku, iż odzwiercie-
d|a on ethos, grecki ideal rozwagi i roztroPności, oraz jest manifestacią pinda.
rowskiego arete (Poll'iŁt 7972: 4548; D,Alleva 2008: 5Ą. Z kolei Adol{
H. Borbein (1989) przedstawił studium na temat powiązań między politycz-
nym i artystycznym milieu w Grecji w czasach ptzypadających po reformach
Klejstenesa' Badacz wyjaśnia istotne zmiany w opracowaniu ludzkiego ciała
w późnym okresie archaicznym, przejawiające się m.in. wprowadzeniem
kontrapostu, próbą oddania ruchu; w świetle klimafu politycznego i zasad
mentalnycĘ które wówczas panowały - obywatele byli wobri i nieza(eżni,
i takich miano przedstawiać w szfuce (Borbein 1989: Carstens 2004: 14).

Z kolei Emst GombricĘ który dogłębnie zajął się psychologicznymi as.
pektami rozwoju i percepcji szfuki, przestrze ga ptzed zbyt prostym łącze.
niem stylu dzieł z ideologią lub przekonaniami mentalnymi społeczności
poszczególnych okresów. Według Gombricha, dzieło sztuki jest przede
wszystkim zapisem Postrzegania, kształtowanego na podstawie wcześniej
widzianych prze z wytwórcę / aĘstę lePrezentaqi. należąrych do jego trady-
cji. W jednej ze swych najbardziej doniosĘch Prac na ten temat (wyd. poi.
Gombrich 1981) autor przedstawia sposób, w jaki obrazy są twolzone Po.
ptzez iLmudny proces prób, nieodbiegający od doświadczeń prowadzonych
w naukach. Schematy obrazowe są stale modyfikowane, wchodząc do reper-
tuaru wizualnych wzorców, sprawdzanych i przekształcanych przez atty-
stów; co więcei, pokłady obrazów odkładają się także w umyśle widzów,
biorąc udział w procesie odbioru sztuki (D,Alleva 2008: 129-131). Wreszcie
PIagnę przytoczyć także sugestie Jamesa Whitleya (1993), który ProPonuje
o wiele szersze korzystanie w archeologii z kompleksowych propozycji teo-
reĘcznycĘ rozwijanych na gruncie historii szfuki. Jedną z nich miałaby być
procedura postępowania badawczego zaproponowana dla studiów nad ma-
larstwem przez Michaela Baxandalla (1985), będąca wyrazem tendencji do
ptzezwycięizalia historycznego dystansu między dziełem a współczesnym
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odbiolcą, kióry blokując zrozumienie dzieła, daje impuls do podjęcia trudu
usystematyzowanej interPretaqi' wychodzącej od ogl4dowo dostępnej struk.
tury dzieła i postępującej v/ 8łąb. W Procesie takiej rozbudowanej interpleta-
cji wziętych pod uwagę być powinno wiele PrzesłaneĘ które dopiero wspól-
nie ją uprawomocniają. Przesłankami tymi są: treść przedstawienia, jego
kompozycja" wiedza na temat ideologii kultury, w której powstało, społeczne
relacje, stajqce za jego wykonaniem, kontekst i funkcja dzieła, talent/ umieję!
ności, wykorzystane do jego wykonania' kwestie warsztatowe, zastosowana
technika w ramach dostępnych możliwości technologicznych danej kultury,
stopień osadzenia dzieła w hadycji, wiedza na temat biografii wytwórcy i je'
go dokonań. Możliwość zbadania tyĆh wszystkich przesłanek tworzy Pfoce-
durę badawczą w rniarę pełną, dając4 dobrze osadzoną interpretację. Takie
postępowanie ujawnia takźe słabość inrrych dociekań, oPaltych na przesłan-
kach jednostronnych, które zdaniem lĄlhitleya dominują na gruncie archeolo-
gii pradziejowej, przepehrionej analizami o nastawieniu społecznym, w któ.
rych artefakty wizualne są z reguĘ wyrazem ideologicznej walki, dominac|i
i manipulacji (Whitley \993:9-73,27-28). W praktyce. im bardziej komplekso-
we, złożone jest społeczeństwo, którego sztukę archeolodzy badają i próbują
ztonltłlieć, oraz im bogatsze sq towarzysz4ce mll źródła tekstowe, Ęm teorie
i metody aplikowane do badań bliższe są stosowanym w historii sztuki'

Jeśli chodzi o archeologię pradziejową, to potwierdzić warto, iż kontek.
stualizacje stylu mają tutaj o wiele silrriejszy charakter społeczny, gdyiL sĘl
w świetle tych analiz spebria przede wszystkim funkcje społeczne, które
wciąż mogą być rozpoznawalną nawet w przypadku, gdy specyficzne kultu-
rowe znaczenia stylów prahistorycznych zostały bezpowrotnie utracone. Ce-
chy stylistyczne artefaktów odnoszone są do struktur społecznych poPtzez
rekonstrukcję systemu produkcji, który je wytworzył oraz wzory dysĘbucji
(por. wypowiedzi w pracy zbiorowej na ten temat: Conkey, Hastorf red.
1990). Warto dodać, iż najszerzej pojęciem stylu w archeologii pradziejowej
zajął się James Sa ckett (797Ą, amerykanski specjalista w dziedzinie paleolifu,
tworząc Pewną jego koncepcję - model interakcji społecznej, u którego
podstaw leży załoźenie o integralnym powiązaniu stylu ze zmiennością for.
malnq wytworów materialnych (propozycję tę na gruncie polskim omawia
szerzej Danuta Minta-Tworzowskaw pracy z1.994 r.). W ujęciu Sacketta sĘl
wiąże się ściśle ze specyficznym, charakterystycznym sposobem wykonania
czegoś, a sposób ten za|eiry od konkretnego czasu i miejsca. W badaniach
archeologicznych styl uzupełnia funkcję, wraz z ń4 składa się na formalny
aspekt źródła archeologicznego. Styl i funkcja wspóLrie wyczerpuj4 aspekt
zmiennościowy artefaktów, z v,,y,14tkiem przypadkowo działających czynni-
ków w procesach depozycyjnych (S ackett 7977 : 370) , Z jednej stfony artefakt
to wytwóI materialny o charakterze utylitarnym. Natomiast z drugiej jest
oznaką czy wskaźnikiem kontekstu historycznego' czasowo-Przestrzennego
usytuowania w kontekście kultury. Wytwory mają różne cecĘ i wymiary
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sktadające się na poszczegóLne perspektywy - bądŹ perspektywę artefakfu
jako wskaźnika kulbary, bądź ,,artefaktu,, w działaniu (w funkcji bezpośred-
ńej). Innymi słowy, każdy wyŁwót, za|eznie od celu badań, może być ujmo-
wany bądŹ jako połączenie cech funkcjonalnych i stylisĘcznych, bądź każ-
dych z osobna. Autor rozróżnia funkcję utylitamą i nieutyiitamą; tę drugą
rozumie jako wyrażenie idei i relacji społecznych, a nie materialnych (Min.
ta-Tworzowska 1994 160-762).

Konkludując, wsPonmę słowa Danuty Minty.Tworzowskiej z innej wypo-
wiedzi, odnoszącej się do badań sztuki w archeologii. Autorka uwaźa, iż v/ sztu-
ce obiektywizm splata się z subiekfiizmem, tak że nie moźna i nawet nie kze.
ba ich rozdzielać, bo samodzielnie nie istrrieją. To dzięki sztuce pradziejowej
i starożyfurej dowiadujemy się czegoś nowego o świecie innych ludzi, ale to, cze-
go chcemy się dowiedzieć, zaJeĘ od naszych celów i zamierzeń. Dlatego pod-
stawowym dleniem w odniesieniu do owej szfuki winna być prowadzqca do
zrozurnienia jej sensu interPretacja. Mimo że ńe isfoiieje jed1ne wytlumaczenie
owego sensrr, to niektóre interpretacje są bardziej przekonujące niż inne. Inter-
pretacja spehria cel również taki, że Ęiej Posbzegamy i reagujemy dzisiaj na
dzieła szfuki pradziejowej i starozytrrej. Badanie przeszłości jest bowiem zawsze
równoznaczrre z wybraniem z niej tego, co dla nas jest najważniejsze. Wybór
przeszłości to wybór dla nas. Wyboru tego zawsze dokonujemy pod Ętem ja-
kiejś perspektywicznie ukierunkowanej teraźniejszoścy gdyż Łenźnie1szość jest
rniejscem owego wyboru (Minta-Tworzowska 2008: 41).

Dlatego uważam, u rorważaria nad szfuką powinny mieć stałe miejsce
w badaniach archeologiczrryc}r, gdyż w zdecydowany sposób poszerzają ich
pole problemowe. InspĘq do przemyśleń zarówno nad sposobami po.ziawa-
nia dziejów i kulfury społeczności lu&kiĄ jak i nad własn}'rn uczestnictwem
w kulturzą której archeologia iest częścią. Ponadto pytanie o szfukę pradziejową
i starożytną może nakierowywać także na obszar sztuki współczesnej. A wspóŁ
cześnie obiekty sztuki bardzo często nie występują już w tradyryjnej formią tzr'
tej najbardziej ugruntowanej dla nas i do niedawna zrozumiałej - czyli no.
wołtnoeuroPejskiej. B1'wają teraz symulakrami rzeczywistości, które czasem
wztrszają, ranią lub tylko epafują pięknem czy teizbrzydoĘ. Mogą pełnić funk-
cje publirysĘczrre współuczestrriczyć w dialogu międzyku-lturowym' prze-
łamywać bariery mentalnościową uwrażliwiać na wartości inne niż nam znane.
Sądzę, że archeolodzy powinni wykolzystać tę szansę, aĘ obtazy znajodleglej-
szejptzeszłościta.kże byĘ promowane i w t1m dialogu uczestrriczyĘ. Co więcej,
pewne nuĄ i zjawiska w obrębie szfuki nowoczesnej, a tym bardziej współcze-
snej, mogą być odczytywane jako pogłębiony i intens}'lvny program krytycz-
nych poszukiwań dotyczqrych kondycji człowieĘ jego początków or az ptoce.
su dochodzenia do stanu obecnej wiedzy i miejsca we współczesnym świecie. Są
to wą&i, które w badaniach archeologiczrrych pojawiĄ się zawsze i rozmaicie
bywĘ rozw;l4zywane lub jedynie sygnalizowane. Zatem na polu samych ba-
dań archeologicznych warto zrvracać się ku w1powiedziom współczesnych ar-
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tystów, jak również zaptaszać ich do wspóInych przedsięwzięć, co od jakiegoś
czasu w niektórych środowiskach archeologiczrych i aĘstycznych ma miejsce
(por. Renfrew 2003; Renfrew, Gosdm, DeManais [red.] 2004). Jestem przekona-
na, że człowiek w rozwoju dziejowym stawał się bytem świadomym i samo'
określająqtn się' wytyczającym swe cele i dąjĘcym do realizowania obranych
wartości także dzięki sztuce, która mu towarzyszyła, a sztuka ma siłę przetwa-
ruającq może wprowadzać cżowieka w coraz to nowe sposoĘ przsirywania
i widzenia świata oraz emocjonalnego reagowania rn jego ptĄawy '
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