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Pojęcie visual literacy w kontekście socjologii sztuki.
Dzieło sztuki jako lustro społeczne*
The Notion of Visual literacy in the Context of Sociology of Art.
The Work of Art as a Social Mirror

Socjologia sztuki, jako wciąż stosunkowo młoda dziedzina naukowych poszukiwań, wprowadza nowe perspektywy dla rozumienia i interpretacji twórczości artystycznej, proponuje drogi myślenia zwykle ignorowane bądź marginalizowane w obszarach innych dyscyplin akademickich. Twardy rdzeń socjologicznej refleksji nad sztuką buduje przekonanie, że wszelkie sposoby recepcji
wytworów artystycznych są równouprawnione, z punktu widzenia badacza – tak
samo interesujące, ponieważ odzwierciedlają zarówno jednostkowe gusta i predylekcje, jak i szeroki kontekst społecznego milieu z jego mentalnością, wiedzą,
klimatem ideologicznym. Socjologowie starają się nie skupiać w swoich dociekaniach wyłącznie na krytycznym paradygmacie odbioru, wstrzymują się przed
rozróżnianiem estetycznych konkretyzacji na „właściwe” bądź „niewłaściwe”.
Ich cel stanowi raczej opisywanie, niż ocena zjawisk. Jak stwierdza Vera Zolberg:

* Niniejszy tekst stanowi rozszerzoną wersję artykułu, który ukazał się w wydawnictwie pokonferencyjnym, poświęconym dziedzinie visual literacy: M. Stępnik, Vizuální gramotnost v kontextu socjologie umĕní – umĕlecké dílo jako sociální zrcadlo, [w:] Vizuální gramotnost, red. K. Přikrylová, Praha 2010, s. 52-61.
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„Estetycy myślą o sztuce jako domenie niezwykłości, tymczasem socjologowie
zakładają regularność oraz typowość przedmiotu swych studiów”1.
Niemniej jednak należy zaznaczyć, że socjologiczna myśl o sztuce jest do
pewnego stopnia zbieżna z semiologicznie zorientowaną estetyką, z której zresztą po części się wywodzi. W polu jej zainteresowań mieści się bowiem – a przynajmniej powinna się mieścić – cała triada tworzącą sytuację estetyczną: artysta,
dzieło sztuki jako przekaz (tekst) oraz odbiorca (interpretator). Z kolei, trzeci
z owych składników – recepcja wytworów artystycznych – stanowi nade wszystko domenę badań w obrębie tzw. visual literacy2.
Najbardziej radykalni spośród przedstawicieli dziedziny socjologii sztuki podkreślają konieczność demistyfikowania romantycznych pojęć geniuszu
i wyjątkowości. Z ich punktu widzenia dzieło sztuki nie jest niczym więcej niźli
rezultatem kolektywnych działań. Ów swoisty „produkt” nie powinien być zatem traktowany jako unikat, wytwór jednostki obdarzonej ponadprzeciętnymi,
tajemnymi zdolnościami, wyobraźnią oraz łaską natchnienia. Osobiście nie jestem w stanie w pełni zgodzić się z taką interpretacją. W rzeczy samej artysta
jest tylko jednym z wielu aktorów społecznych. Wciąż jednak przecież odgrywa
on/ona wyjątkową rolę. Nawet Howard Becker, amerykański socjolog o dosyć
radykalnych poglądach, w słynnej książce poświęconej światom artystycznym
(Art Worlds) wspomina o „nieredukowalnym rdzeniu” (irreducible core) procesu
twórczego czy też o „rdzennej działalności” (core activity) przynależnej tylko
jednej osobie – artyście jako twórcy pierwotnej idei dzieła (the originator)3.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż dzieło sztuki powinno być analizowane zawsze jako element szerszych procesów, interpretowane w kontekście ideologii,
polityki, warunków ekonomicznych oraz struktur instytucjonalnych. Taki sposób
myślenia zainicjowali historycy sztuki dziś należący do grona klasyków. Do najbardziej znamiennych przykładów należą: metoda ikonologiczna sformułowana

1
“Whereas aestheticians think of art as subsuming the unique, sociologists assume regularity
and typicality of their object of study”. V. Zolberg, Constructing a Sociology of the Arts, Cambridge
1990, s. 9 [polskie przekłady cytatów w języku angielskim – M. S.].
2
Visual literacy jest dziedziną wiedzy zgłębiającą, mówiąc najogólniej, zagadnienia kompetencji wizualnej. Badacze zajmujący się ową problematyką czerpią inspirację z wielu źródeł: zarówno
z ogólnej teorii sztuki, jak i psychologii twórczości czy semiotyki. Termin visual literacy – niekiedy
niezgrabnie tłumaczony jako „alfabetyzacja wizualna” – mieści w sobie umiejętność odbierania
i wszechstronnego, dogłębnego interpretowania oraz analizowania przekazów wizualnych. Do pozycji książkowych, które mogą być pomocne we wstępnym rozpoznaniu tematyki, należą m.in.:
J. Elkins, Visual literacy, New York 2008; The Visual culture leader, red. N. Mirzoeff, Londyn –
New York 2002.
3
Zob. H. Becker, Art Worlds, Berkeley 1982, s. 2, 18, 19.

Pojęcie visual literacy w kontekście socjologii sztuki. Dzieło sztuki jako lustro społeczne

59

przez Erwina Panofsky’ego4, społecznie „uwrażliwione” pisma Arnolda Hausera5, jak również analizy Michaela Baxandalla, poświęcone częściowo recepcji
malarstwa6.

Stanisław Ossowski (1897-1963) – pionier polskiej socjologii sztuki
Każda próba opisu dziejów socjologicznej refleksji o sztuce powinna zawierać odniesienie do naukowego oeuvre Stanisława Ossowskiego. Kwestia nowatorskiego charakteru jego prac – nawet, jeśli dziś określa się je mianem klasycznych – pozostaje bezdyskusyjną. Niezwykła intuicja, połączona z intelektualną
uczciwością i dyscypliną metodologiczną, umożliwiła uczonemu antycypację
teoretycznych problematów, które okazały się szczególnie istotne dzisiaj (takich,
jak na przykład interaktywność odbioru związana ze sztuką nowych mediów).
Co więcej, Ossowski był jednym z pierwszych badaczy głoszących konieczność zrewidowania postawy wobec sztuki odległych kultur. Wskazywał on wyraźnie, iż eurocentryczne kryteria sądów estetycznych, które zwykliśmy absolutyzować, mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do twórczości powstałej
w obszarze naszego kręgu kulturowego7. W pewnym sensie zatem intuicje autora
U podstaw estetyki wpisują się w aktualne zagadnienia estetyki transkulturowej.
Warto wspomnieć, że dzieło Stanisława Ossowskiego wciąż znane jest bardziej dzięki oryginalnej teorii porządku społecznego czy też analizom dotyczącym mitologii narodowych, niż ze względu na wkład w socjologiczne badania
nad działalnością artystyczną. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że
opublikował on tylko jeden artykuł precyzyjnie i bezpośrednio odnoszący się
do rzeczonej tematyki (choć wiele istotnych wątków zostało zawartych implicite
w pismach estetycznych, a nawet w tekstach poświęconych psychologii społecznej). Niemniej jednak, to właśnie w artykule zatytułowanym Socjologia sztuki.
Przegląd zagadnień, wydanym w roku 1936 na łamach „Przeglądu Socjologicznego”, uczony prezentuje zarys kluczowych – wciąż w dużej mierze aktualnych

4
E. Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art. Of the Renaissance, New
York 1972 (pierwsze wydanie New York 1939), idem, Ikonografia i ikonologia, [w:] idem, Studia
z historii sztuki, przeł. i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971.
5
A. Hauser, The Social History of Art., New York 1951, idem, Sozialgeschichte der Kunst und
Literatur, Monachium 1953; wyd. polskie – Społeczna historia sztuki i literatury, t. 1-2, przeł.
J. Ruszczycówna, Warszawa 1974.
6
M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. A Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford – New York 1972.
7
Zob. S. Ossowski, Dzieła, t. 1, U podstaw estetyki, Warszawa 1966, s. 358-359.
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– zagadnień i problematów interesującej nas dziedziny. Ów programowy tekst
traktować można jako swoisty manifest, zarazem rodzaj instrukcji przeznaczonej
dla innych badaczy. Ossowski skupia się tutaj przede wszystkim na obiektach artystycznych, w mniejszym stopniu przykładając wagę do pozostałych elementów
sytuacji estetycznej (czyli osób artysty i odbiorcy). Stwierdza on, iż z socjologicznego punktu widzenia dzieło sztuki może być rozpatrywane i analizowane
jako:
1) „pewien wytwór życia społecznego”;
2) „przedmiot pewnych reakcji emocjonalnych, ukształtowanych pod wpływem środowiska społecznego”;
3) „ośrodek pewnych nowych stosunków społecznych” (audytoria sztuki,
sfera instytucjonalna);
4) „czynnik przeobrażeń społeczno-kulturalnych”8.
W pierwszym wypadku chodzi o genezę danego dzieła, jego podłoże kulturowe. W punkcie drugim zaś akcent położony został na impresje i uczucia, jakie
dany obiekt wywołuje w widzach, słuchaczach bądź czytelnikach. Należy podkreślić, że wszelkie możliwe reakcje emocjonalne wpisane w proces recepcji sztuki
mają społeczne, nie tylko jednostkowe źródła. Tak też, zgodnie z tytułem mojego
artykułu, każde dzieło stanowi rodzaj „lustra społecznego” zbierającego refleksy
zbiorowej świadomości (także podświadomości) i wyobrażeniowości. W ten sam
sposób pewne obiekty, dodam – jedynie te niezwykłe, generatywne, posiadają moc
inicjowania ważnych przemian w łonie społeczeństwa (vide punkt 4).
W procesie socjalizacji ludzie nabywają i reprodukują szereg wierzeń, przekonań, przyzwyczajeń, jak również dane hierarchie wartości (nierzadko sprzeczne,
o czym wspomina uczony w tomie pod tytułem Z zagadnień psychologii społecznej9). W owych hierarchiach aksjologicznych mieszczą się także wartości estetyczne, stąd też powinniśmy mieć na względzie, że nasze dyspozycje estetyczne
nie mają jedynie natywistycznego charakteru. Co więcej, Ossowski wskazuje, że
pojęcie „dyspozycji estetycznej” nie odnosi się wyłącznie do reakcji na wytwory artystyczne, jako że może równie dobrze odnosić się do emocji związanych
z przeżywaniem piękna natury.
Studiując dzieło wybitnego badacza, spotkamy się także ze znacznie poszerzonym zakresem pojęcia „interpretacji”. Otóż, jego zdaniem, oznacza ono dużo
więcej ponad dochodzenie do zrozumienia treściowej zawartości dzieła, deszy8
9

Ibid., s. 366.
Zob. J. Ossowski, Dzieła, t. 3, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967.
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frowanie warstwy symbolicznej. Słowo „interpretacja” może bowiem określać
już sam „sposób, w jaki samorzutnie organizujemy, uzupełniamy, upraszczamy
lub korygujemy dane zmysłowe w naszych postrzeżeniach”10. Zakładając, że
nawet proste wrażenia zmysłowe zdeterminowane są przez czynniki społeczne, a każda kultura modyfikuje wyposażenie antropologiczne swych członków,
musimy być świadomi niemożności wniknięcia w sensoryczne światy naszych
przodków11. Co za tym idzie, sądy estetyczne dotyczące sztuki dawnej będą zawsze do pewnego stopnia niepełne lub nieadekwatne.
Podsumowując, nasze nawyki percepcyjne, nasze predylekcje do określonego
sposobu interpretacji dzieł sztuki zależą od szerokiego kontekstu otoczenia społecznego. To ono kształtuje, pośrednio lub bezpośrednio, „emocjonalny stosunek
do pewnych tematów i form”. Stąd też, jak zauważa Ossowski: „Międzynarodówka pięknie brzmi dla komunisty, wulgarnie dla katolika lub nacjonalisty”12.
Socjologiczne zabarwienie postawy uczonego wobec zjawisk sztuki ujawnia
się dobitnie już w jednym z wczesnych dzieł zatytułowanym U podstaw estetyki,
po raz pierwszy opublikowanym w 1933 roku (kilka lat przed wspomnianym,
„programowym” artykułem). Lektura tej książki, poświęconej przecież rudymentarnym problemom estetyki (m.in. różnym koncepcjom ekspresji, formom
realizmu), również stanowić może ważne źródło inspiracji dla socjologów.
Przede wszystkim – analizy zawarte w rzeczonej rozprawie rozwijają i porządkują pewne zagadnienia związane z procesem estetycznej oceny dzieł sztuki.
Wychodząc od stwierdzenia, iż oceny takie oparte są zwykle na różnych, niekoherentnych hierarchiach, Ossowski przeprowadza istotną dystynkcję pomiędzy
1) wartościami „arystokratycznymi”, przypisywanymi przedmiotom ze względu
na artyzm, możliwymi do oszacowania jedynie przez „ekspertów”, oraz 2) wartościami „demokratycznymi”, przypisywanymi rzeczom ze względu na ich piękno,
którego poczucie jest, dla odmiany, kwestią jednostkowych gustów. Powinniśmy
jednak mieć na względzie, że gusta owe ukształtowane są silnie przez otoczenie
społeczne13. Wartości estetyczne nie są zatem ani subiektywne, ani obiektywne, raczej konstruowane czy też negocjowane in relatio pomiędzy przedmiotem
(dziełem sztuki), podmiotem (odbiorcą-interpretatorem) i całym splotem oddziaływań społecznych.

Ossowski, Dzieła, t. 1…, s. 375.
Zob. np.: E. T. Hall, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2005; M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne, Warszawa 2003.
12
Ossowski, Dzieła, t. 1…, s. 375.
13
Zob. ibid., s. 280-284.
10
11
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Artysta jako „produkt” swoich czasów
Pragnę odwołać się teraz do autorów prezentujących odmienną perspektywę,
skupiających się raczej na osobie twórcy niż na artystycznym oeuvre. W tym
wypadku oczywiście „kanoniczny” przykład stanowią prace Pierre’a Bourdieu.
Jego koncepcje habitusu i pola, wraz z oryginalnym pojęciem kapitału kulturowego (symbolicznego), w sposób istotny przyczyniły się do rozwoju omawianej
dziedziny.
Jako przykład szczególnie inspirujący wskazać należy książkę zatytułowaną Les régles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, wydaną po raz
pierwszy w 1992 roku14. Francuski teoretyk opisuje społeczne warunki, w jakich
zrodziła się wielka, artystyczna rewolucja ostatnich dekad dziewiętnastego stulecia, dogłębnie analizując biografie tych, którym zawdzięczamy narodziny modernizmu: Charles’a Baudelaire’a, Gustave’a Flauberta i Édouarda Maneta. To oni,
jak pamiętamy, proklamowali hasło „sztuka dla sztuki” (po części wywodzące się
jeszcze z Kantowskiej idei piękna jako bezinteresownej przyjemności) i stworzyli nowy paradygmat artysty jako flâneura, kosmopolity, dandysa z upodobaniem
obserwującego wielkomiejski tłum15.
Bourdieu utrzymuje, iż rewolucje symboliczne, zarówno w sferze wizualnej,
jak i écriture, są dziełem artystów (i literatów) wywodzących się z podobnych,
specyficznych środowisk. Łączy ich wspólnota doświadczeń, „kapitału kulturowego” oraz zbieżne „trajektorie kariery”. Istotnie, można odnaleźć wiele wspólnych rysów w biografiach wielkiej trójki: Baudelaire’a, Flauberta i Maneta.
W przeciwieństwie do realistów wywodzących się zazwyczaj z grup upośledzonych czy też akademików reprezentujących sytuowaną burżuazję owi rewolucjoniści są przedstawicielami środowisk zachowujących arystokratyczne tradycje,
dziedzicami bogatego „kapitału symbolicznego”.
Autor rozrysowuje interesującą analogię pomiędzy nowoczesnym malarstwem, odrzucającym „jednoczącą perspektywę” Renesansu, i życiem w nowoczesnym społeczeństwie, które nie jest już regulowane żadną wielką ideologią,
żadnym monolitycznym systemem aksjologicznym16. Twórcy spod znaku moderny, prezentujący ogromny zasób form i idei, wymykają się klasyfikacjom,
a w niektórych wypadkach można ich określić jako outsiderów.

14
P. Bourdieu, Les régles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paryż 1992; wyd.
polskie – Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001.
15
Zob. Ch. Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, „Le Figaro”, 26 i 29 listopada, 3 grudnia
1863; wyd. polskie – Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk 1998.
16
Bourdieu, Reguły sztuki…, s. 175-176.
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Outsiderami sztuki w sposób szczególny interesuje się Vera Zolberg, jedna
z najbardziej prominentnych przedstawicielek socjologii amerykańskiej. Jeden
z rozdziałów jej książki, poświęconej „konstruowaniu socjologii sztuki”, opatrzony został charakterystycznym tytułem: Are artists born or made? Czy artystą/
artystką po prostu się jest, czy też jest on/ona personą stwarzaną przez określone
warunki społeczne? Czy jest jednostką szczególną, wyjątkową, czy też kimś całkiem zwyczajnym (unique or ordinary)? By odpowiedzieć na podobne pytania,
autorka przedstawia i porównuje różne stanowiska teoretyczne, na przykład koncepcje wypracowane w obszarze psychologii kognitywnej (szczególnie Howarda Gardnera). Jako teoretyk zajmujący umiarkowane poglądy, Zolberg poddaje
krytyce zarówno „romantyczne”, jak i skrajnie redukcjonistyczne wizje twórczości. Jak zauważa: „Podczas gdy uczeni-humaniści wzbraniają się przed Scyllą
redukowania sztuki do jej funkcji socjetalnej, przedstawiciele nauk społecznych
obawiają się Charybdy purystycznej, niefunkcjonalnej i formalistycznej koncepcji sztuki”. Jakkolwiek „w pewnym połączeniu i we właściwy sposób użyte, ich
stanowiska mogą się uzupełniać”17.
Zgłębiając fenomen artystycznego fermentu późnych lat dziewiętnastego
i wczesnych lat dwudziestego stulecia, Zolberg dochodzi do konkluzji, iż ten
potężny rozkwit nowych stylów inspirowały jednostki zawsze funkcjonujące
w jakimś sensie poza głównym nurtem społecznym. Artyści owi proponowali
innowacje, które po pewnym czasie, zaadaptowane przez świat sztuki, włączone
zostały w swoisty kanon awangardy, określany przez Harolda Rosenberga mianem „tradycji nowego” (the tradition of the new). Indywidualiści i buntownicy
wywodzili się najczęściej z upośledzonych, a nawet dyskryminowanych grup,
którym uniemożliwiano partycypację w środowiskach elitarnych (przynajmniej
dopóki nie wytworzyli oni nowych, własnych elit). Grupy outsiderów „[…]
w kontekście tożsamości religijnej […] tworzyli protestanci we Francji, katolicy
w Stanach Zjednoczonych, nie-Anglikanie w Anglii i Żydzi niemal wszędzie; pod
względem etnicznym – osoby o nieanglosaskim pochodzeniu w Stanach i Anglii
oraz jednostki o obcym pochodzeniu, lub przynajmniej traktowane jako obcy
(Amerykanie, Irlandczycy, Grecy w Anglii, Niemcy i niemieccy Żydzi w USA);
w sensie klasowym – nowe elity przemysłu i handlu we Francji, USA, Anglii,
Niemczech, Rosji i gdziekolwiek indziej”. Ponadto, z tych grup rekrutowały się
„[…] kobiety, czasami artystki, a często mecenaski lub kolekcjonerki sztuki”18.
Zolberg, op. cit., s. 12.
“In terms of religious identification [...] were composed of Protestants in France, Catholics in
the United States, non-High Church Anglicans in England, and Jews nearly everywhere; ethnically,
of non-Anglo-Saxons in the United States and England, and individuals of foreign origin or viewed
as foreigners (Americans, Irish, Greeks in England, Germans or German Jews in the United States);
17
18
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Dzieła tworzone przez outsiderów, zrazu postrzegane przez establishment jako
dziwaczne, niemoralne lub niebezpiecznie kosmopolityczne, z czasem zyskały
status utworów kanonicznych, a także wysoką wartość rynkową. Najlepszy przykład dostarczają nam dzieje École de Paris.
Instytucjonalna sfera twórczości artystycznej stanowi przedmiot analiz Howarda Beckera, zawartych w książce pod tytułem Art Worlds, która po raz pierwszy opublikowana w 1982 roku, szybko zyskała rangę pozycji „klasycznej”.
Amerykański socjolog przekonuje czytelników, jak mylne i nieprecyzyjne jest
pojęcie monolitycznego „świata artystycznego”, w rzeczywistości bowiem da
się zaobserwować istnienie szeregu niezależnie funkcjonujących światów sztuki.
Każdy z nich tworzą „wszyscy ci ludzie, których działania są niezbędne do produkcji prac” definiowanych jako dzieła sztuki, czyli artyści, krytycy, marszandzi
i handlarze, producenci, dystrybutorzy materiałów i utensyliów artystycznych
etc. Zatem „możemy myśleć o świecie artystycznym jako ustanowionej sieci
więzów współpracy pomiędzy uczestnikami” (an established network of cooperative links among participants)19. Zgodnie z powyższym stwierdzeniem artyści
mogą być traktowani jako jedynie podgrupa w łonie danej struktury, zaś dzieło
sztuki – jako rezultat połączonych działań twórcy-inspiratora (the originator)
oraz niezbędnego „personelu pomocniczego” (support personnel)20.
W ósmym rozdziale swej pracy Becker wyprowadza interesującą typologię,
dla której kryterium stanowi „relacja artysty wobec zorganizowanego świata artystycznego”21. Mieszczą się w niej cztery odrębne typy: zintegrowani profesjonaliści (integrated professionals), twórcy niezależni (mavericks), naiwni (naive
artists) oraz folk-artyści (nazwa folk artists – co wyjaśnię poniżej – nie jest tutaj
tożsama z określeniem „artyści ludowi”). Zintegrowani profesjonaliści stanowią
najliczniejszą z grup. Posiadają oni odpowiednie umiejętności techniczne, a zarazem dysponują aparatem pojęciowym niezbędnym do opisywania i eksplikowania swoich dokonań. Wiedza dotycząca konwencji estetycznych umożliwia im
tworzenie prac o „kanonicznym” charakterze (canonical works). Z kolei artyści
niezależni, mimo że wywodzący się z podobnych środowisk, posiadający potrzebne wykształcenie, po pewnym czasie odrzucają ograniczenia narzucane im
przez dane medium i proponują innowacje. Ponieważ ich sztuka nie spotyka się
ze zrozumieniem ze strony oficjalnych instytucji, tworzą alternatywne, zwykle
in class terms, new industrial or merchant elites in France, the United States, Englad, Germany,
Russia and elsewhere. In virtually all of these places, they also included many women, sometimes
artists in their own right, but frequently patrons and collectors”. Ibid., s. 60.
19
Becker, op. cit., s. 34-35.
20
Ibid., s. 19.
21
Zob. ibid., s. 226-271.
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szczupłe sieci współpracy, uciekając w ten sposób „przed stylistyczną tyranią
dyrekcji muzeów, kuratorów i sponsorów”22. Co jednak istotne, innowacje, zrazu
choćby najbardziej kontrowersyjne, mogą po pewnym czasie zostać włączone
w konwencjonalny kanon, bowiem – jak przekonuje uczony – niezależni zawsze
dokonują tylko częściowego naruszenia norm właściwych swojej dziedzinie.
W wypadku terminu folk art Becker proponuje, jak sam mówi, „cokolwiek
ekscentryczne” jego użycie, bo odnoszące się bardziej do sztuki wszelkich małych społeczności lokalnych (folk society) niż społeczności wiejskich. W takim
rozumieniu w kategorii folk art mieściłyby się: „[…] prace powstałe totalnie poza
orbitą profesjonalnego świata artystycznego, prace tworzone przez zwykłych ludzi w toku codziennego życia, prace rzadko kiedy w ogóle określane przez ich
twórców i użytkowników mianem sztuki” (autor wskazuje tutaj na przykład patchworków, a nawet znanej wszystkim przyśpiewki Happy Birthday)23.
I wreszcie – artyści naiwni (naive artists, primitive artists, „grass-roots”). Tutaj badacz egzemplifikuje swe rozważania poprzez odwołanie się do wytworów
o półrzeźbiarskim lub quasi-architektonicznym charakterze, w zasadzie trudnych
do sklasyfikowania prac autorstwa na przykład Simona Rodii (Watts Towers
skonstruowane pod Los Angeles, 1921-1954) i Jamesa Hamptona (The Throne
of the Third Heaven of the National Millenium General Assembly – pazłotkowa
„świątynia”, budowana w przydomowym garażu w latach 1950-1964). Artyści
naiwni – czy raczej zwani naiwnymi – stanowią bodaj najbardziej interesującą
kategorię. Pozbawieni formalnego wykształcenia, często odrzucani przez własną
społeczność jako swoiści outsiderzy, tworzą w oparciu o własną, nierzadko genialną intuicję. Jak konkluduje Becker: „Ich prace po prosu są […]; każda z nich
stanowi klasę samą dla siebie, jako że była stworzona bez odniesienia do czegokolwiek innego”24. Z drugiej strony jednak, mogą być one źródłem inspiracji
dla artystów współczesnych, na przykład twórców „profesjonalnych” instalacji
i asamblaży (Kienholtz, Segal).

Ibid., s. 235.
“Rather, I want to talk about work done totally outside professional art worlds, work done by
ordinary people in the course of their ordinary lives, work seldom thought of by those who make or
use it as art at all, even though, as often happens, others from outside the community it is procuded
in find artistic value in it”. Ibid., s. 246.
24
“Their works just are […]; each is its own class, because it was made without reference to
anything else”. Ibid., s. 260.
22
23

66

Małgorzata Stępnik

Dzieło sztuki jako zwierciadło społeczne – wybrane studia przypadku
Fascynujące jest obserwowanie więzów wciąż silnie łączących sferę estetyki
i etyki. Ludzie mają tendencję do interpretowania swych smaków i preferencji
jako wrodzonych, właściwych i… moralnych. W ten sposób każdy akt transgresji
barier estetycznych może być potraktowany zarazem jako akt naruszenia zasad
etycznych. Równie interesujące jest, jak orientacja polityczna jednostki wpływa
na jej sądy o sztuce. Dla zilustrowania powyższych stwierdzeń pozwolę sobie
powołać się na wybrane studia przypadków, opisywane przez wybitnych przedstawicieli dziedziny.
I tak na przykład, Madeleine Akrich analizuje społeczną recepcję Sądu Ostatecznego Rogiera Van der Weydena, zaś Robin Wagner-Pacifi i Barry Schwartz
zgłębiają losy waszyngtońskiego pomnika weteranów wojny w Wietnamie (Vietnam Veterans Memorial)25.
Otóż, poliptyk przypisywany Rogierowi Van der Weydenowi stanowi dziś
główną atrakcję Hôtel-Dieu w burgundzkiej miejscowości Beaune. (Hôtel, założony w roku 1443, do późnych lat siedemdziesiątych zeszłego stulecia funkcjonował jako szpital.) Głównym celem Akrich było prześledzenie dróg, jakimi nadawano dziełu niderlandzkiego mistrza wartość i znaczenie na przestrzeni
kilku wieków. W serii artykułów opublikowanych w 1986 roku (np. na łamach
„L’Année Socioloqique”) autorka prezentuje swoistą społeczną historię malowidła, przypadkowo „odkrytego” w połowie XIX wieku, „ukazując transformacje,
jakim podlegało ono za każdym razem w oczach kolejnych jednostek i grup, zawsze w kontekście ich zainteresowań […] ideologicznych, estetycznych i ekonomicznych”, także jako obiekt społecznej mody26. Warto nadmienić, iż Sąd Ostateczny wystawiany był w Paryżu na Wystawie Światowej 1878 roku. Zolberg porównuje jego podróż z prowincji do „centrum francuskiego wszechświata” z rytuałem Kula opisywanym przez Bronisława Malinowskiego27. W rezultacie tych
peregrynacji malowidło ołtarzowe, odarte ze swej pierwotnie religijnej funkcji,
zyskało „aurę” artystycznego geniuszu.
Kolejne ze wspomnianych studiów poświęcone zostało historii Vietnam Veterans Memorial – pomnika, którego główną część wzniesiono w 1982 roku Robin
Wagner-Pacifici i Barry Schwartz z powodzeniem udowadniają28, że estetyczne
aspekty owej realizacji nie mogą być oddzielone od jej funkcji politycznej, że
Zob. ibid.
Zolberg, op. cit., s. 93.
27
Ibid., s. 95.
28
Por. R. Wagner-Pacifici, B. Schwartz, The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating
a Difficult Past, “American Journal of Sociology” 1991, nr 97, s. 376-420.
25
26
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odzwierciedla ona zarazem poczucie jedności, jak i niepokój sprzeczności charakteryzujący ducha Ameryki. Te kontrasty w sposób szczególny manifestowały
się w postaci komentarzy do zwycięskiego projektu Mayi Lin, podówczas studentki Yale University. Jej projekt, czysty i syntetyczny w formie, był krytykowany przez artystów o konserwatywnym smaku jako „nihilistyczny”, tudzież
„elitystyczny”29.
Również Zolberg reprezentuje pogląd o istnieniu analogii łączących ideologie
i genres artystycznych wypowiedzi. „Mimo że sztuka i polityka nie są ze sobą
ściśle powiązane” – jak konstatuje uczona – „pewne «awangardowe» style artystyczne, włączywszy romantyzm, realizm, naturalizm, impresjonizm i kubizm, są
zwykle kojarzone z […] liberalnymi lub lewicowymi ruchami bądź orientacjami
politycznymi”30.
Odniosę się teraz jeszcze do pracy zbiorowej opublikowanej w ostatnich latach
w Wielkiej Brytanii. Książka zredagowana przez Davida Inglisa i Johna Hughsona,
zatytułowana The Sociology of Art. Ways of Seeing31, skomponowana jest z dwóch
części: pierwszej – prezentującej problematy kluczowe dla dziedziny, drugiej – zawierającej bardziej szczegółowe i „praktyczne” przykłady. Poszczególne studia
przypadków poświęcone są różnym dziedzinom i wątkom działalności twórczej,
począwszy od malarstwa doby wiktoriańskiej po modernistyczną architekturę Nowego Berlina. Warto wspomnieć, iż wielokrotnie na stronach książki pojawia się
nazwisko Pierre’a Bourdieu, zwłaszcza w kontekście pojęcia „pola produkcji kulturalnej”.
Jeremy F. Lane, w jednym z najbardziej interesujących tekstów, rozrysowuje
porównanie między Pokłonem Trzech Króli Domenico Ghirlandaio (1488) i –
niestety, bodaj bardziej słynną – Fontanną Marcela Duchampa (1917), należącymi do tego samego, ścisłego kanonu sztuki Zachodu. Autor wyraźnie podkreśla, iż współcześni odbiorcy mają tendencję do niewłaściwego interpretowania
dzieł wczesnorenesansowych, zaprzęgając w owe interpretacje pojęcie geniuszu
– przecież o romantycznej proweniencji. Lane w swoich analizach opiera się na
klasycznym już opracowaniu Michaela Baxandalla (Painting and Experience in
Fifteenth-Century Italy), który ze szczególnym pietyzmem zgłębiał na przykład
teksty kontraktów, jakie artyści zawierali na przestrzeni wieków ze swoją klientelą. Słownictwo wczesnorenesansowych kontraktów, zdaniem Baxandalla, nie
świadczy jeszcze o szczególnie wysokiej społecznej randze artysty.
Zolberg, op. cit., s. 101.
„Although the arts and politics are not neatly related […], certain «avant-garde» art styles,
including romanticism, realism, naturalism, impressionism, and cubism are usually associated with
(in their historical context) liberal or left-leaning movements or political orientations”. Ibid., s. 102.
31
The Sociology of Art. Ways of Seeing, red. D. Inglis, J. Hughson, Basingstoke 2005.
29
30
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Natomiast ready-mades, wynalezione przez wielkiego rewolucjonistę Duchampa, zyskują status form sztuki (antysztuki) jedynie poprzez umieszczenie
ich w odpowiednim kontekście kulturowym – przestrzeni galerii lub muzeum.
Nie liczą się w tym wypadku żadne specjalne umiejętności. Artystą zatem byłby
ten, kto decyduje, kto produkuje idee, nie zaś piękne obiekty. Niemniej jednak, jak
sugeruje Lane, społeczna recepcja tego typu realizacji, podobnie jak odpowiedź
na jakikolwiek rodzaj twórczości, wciąż oparta jest na dziewiętnastowiecznych
kryteriach32.
Równie ciekawie jawi się tekst Janet Stewart, która analizuje komentarze wokół architektury Nowego Berlina, czyli efektów masowej przebudowy obszarów
wokół odrestaurowanego Reichstagu i Placu Poczdamskiego, którą zainicjowano
w latach dziewięćdziesiątych. Dla zilustrowania możliwych podejść do zarówno
formalistycznego, jak i funkcjonalistycznego paradygmatu, autorka sięga po dwa
przykłady: Muzeum Żydowskiego Daniela Liebeskinda – jako artystycznej idei
oraz Kunsthaus Tacheles – jako miejsca, gdzie artystyczne idee są przechowywane i prezentowane. Muzeum Żydowskie jest „starannie skomponowaną strukturą,
która zdaje się wymagać formalnej analizy” i interpretacji w kontekście architektonicznego dyskursu, tymczasem Kunsthaus Tacheles, „jako produkt wieku
dekompozycji, zdaje się być najlepszym przedmiotem analizy [dokonywanej]
przez pryzmat funkcji społecznej”33. Stewart podkreśla jednak, że w socjologicznej refleksji należy pogodzić te biegunowo różne podejścia.
Podsumowując, wszystkie zacytowane prace i studia przypadków dobitnie
wskazują, że dzieło sztuki – zarówno stworzone przez natchnionego geniusza,
jak i wyprodukowane przez pokornego „robotnika sztuki” – odzwierciedla mentalność i klimat ideologiczny swojego czasu. Także sposoby jego odczytania
uzależnione są od tego, co zewnętrzne, nie są tak subiektywne, jak mogłoby się
zdawać.

Metafory Dudy-Gracza
W anglojęzycznej literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele podobnych
tekstów, które trafnie ilustrują, jak ideologie i warunki ekonomiczne wpływają
na zmiany w społecznej recepcji wytworów artystycznych. Owe opisy jednak –
choć niekiedy bardzo inspirujące – odnoszą się do Zachodu, wraz z właściwą mu
32
Zob. J. Lane, When does “art” become art? Assessing Pierre Bourdieu’s theory of artistic
fields, [w:] The Sociology of Art..., s. 31.
33
J. Stewart, Reconstructing the centre: sociological approaches to the rebuilding of Berlin,
[w:] The Sociology of Art..., s. 186.
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mentalnością i wyobrażeniowością, czyli świata, do którego należymy jedynie
w pewnej części. Na koniec zatem odwołam się do prac Anny Matuchniak-Krasuskiej poświęconych polskiej publiczności sztuki, zwłaszcza malarstwa.
W artykule zatytułowanym O recepcji malarstwa. Dylematy socjologa sztuki
uczona opisuje metodologiczne aspekty analiz, jakim poddawane są potoczne
interpretacje. Mocno akcentuje ona różnicę pomiędzy proestetycznym modelem
lustra i quasi-antropologicznym modelem reflektora34. W pierwszym wypadku
zwyczajne, niekiedy rzec można – dyletanckie reakcje na dzieło sztuki są (wciąż)
analizowane i kategoryzowane z estetycznego (krytycznego) punktu widzenia.
W drugim zaś wypadku badacz musi odpowiedzieć na niezwykle istotne pytanie: co te poszczególne, „nieuczone” interpretacje mówią nam o całym społeczeństwie? Czy stanowią syndrom jakichś szerszych zjawisk? Model reflektora,
oparty na projekcyjnej, socjogenetycznej metodzie, umożliwia wejrzenie w głąb
zbiorowej świadomości (a nawet Jungowskiej „zbiorowej nieświadomości”).
Matuchniak-Krasuska zastosowała model reflektora w badaniach dotyczących
reakcji odbiorców na metaforyczne malarstwo Jerzego Dudy-Gracza (1941-2004)
– jednego z najbardziej znanych, a zarazem kontrowersyjnych spośród polskich
artystów. W swych płótnach, pod względem techniki realistycznych, niekiedy
bardzo misternie opracowanych, łączył on elementy symbolizmu i surrealizmu ze
szczyptą groteski lub politycznej satyry. Retoryka jego oeuvre, nierzadko gorzka
i krytyczna, pozwala określić jego sztukę jako społecznie zaangażowaną czy też
przynajmniej społecznie wrażliwą.
Góra, namalowana w 1978 roku, okazała się obrazem szczególnie generatywnym pod względem interesujących odczytań. Opisy dzieła zebrane przez Matuchniak-Krasuską w późnych latach osiemdziesiątych mają wiele wspólnego,
nawet jeśli różnią się formą. Zwykle bowiem odwzorowują one w sugestywny
sposób dychotomiczny podział struktury społecznej, a dokładniej – wizję owego
podziału. Dla Polaków żyjących w trudnych czasach tuż przed polityczną transformacją oczywiste było, że kompozycja przestrzenna Góry, jak i już sam tytuł
płótna, stanowi metaforę ogromnej przepaści pomiędzy bogatymi i biednymi,
uprzywilejowanymi i pozbawionymi praw, wreszcie – Państwem i Narodem.
Czy w istocie obraz miał być tylko bezpośrednią aluzją do niesprawiedliwości
społecznej? Dziś chyba równie często byłby interpretowany jako religijna przenośnia (choćby ze względu na centralną postać starca „ukrzyżowanego” na pionowo wbitych w ziemię noszach).

34
Zob. A. Matuchniak-Krasuska, O recepcji malarstwa. Dylematy socjologa sztuki, [w:]
Społeczeństwo, kultura, osobowość, red. Z. Bokszański [i in.], Warszawa – Łódź 1990, s. 296.
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Oczywiste jest zatem, że nie tylko geografia, ale i czas determinuje sposoby
deszyfrowania wizualnych metafor. Jeśli pozostaniemy przy dziełach Dudy-Gracza, to – według mnie – równie dobry przykład na poparcie tej tezy stanowić
może Wieża Babel 2 z 1977 roku (il. 1). Pobieżny opis obrazu mógłby brzmieć
następująco: na pierwszym planie widzimy grupę trzech robotników. Siedzą oni
spokojnie pomiędzy szczątkami narzędzi i innych, trudnych do zidentyfikowania
przedmiotów, niedbale rozrzuconych na błotnistej ziemi. Wyglądają na zniechęconych i absolutnie zobojętniałych. W tle wznosi się masywna wieża, której forma zainspirowana została niewątpliwie jednym z najbardziej znanych obrazów
Pietera Bruegela St. (Wieża Babel, 1563, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu).
Rzecz jasna, identyfikacja motywów-cytatów ze sztuki dawnej wiedzie odbiorcę
od opisu preikonograficznego ku analizie ikonograficznej, wymagającej znajomości specyficznych tematów i pojęć (źródeł literackich), umożliwiającej zrozumienie umownej (wtórnej) treści dzieła (Panofsky).
Ostatnio prezentowałam ów obraz, a ściślej biorąc – jego reprodukcję, różnym grupom studentów: przyszłym artystom, filologom i dziennikarzom. Zaobserwowałam, że wszyscy ci młodzi ludzie – w większości urodzeni tuż przez
1990 rokiem – przejawiają tendencję do skupiania się na dwóch aspektach: kompozycji płótna i jego wymowie psychologicznej. Akcentują oni często problem
„braku komunikacji” pomiędzy przedstawionymi postaciami czy też zjawisko
„degradacji języka”. Równie często sugerują, że malarz w sposób symboliczny
opisał problem bezrobocia, który „tak często dziś dotyka ludzi w Polsce”, wskazując przy tym na związek pomiędzy bezrobociem a brakami w edukacji. Studenci kierunków artystycznych – co znamienne – przykładają szczególną wagę
do „werystycznej reprezentacji”, „trójkątnego układu kompozycji” oraz „użycia
monochromatycznej palety”.
Bez względu na prezentowany styl odbioru, w którym uwzględnia się odpowiednio: intelektualne, emocjonalne albo formalne i zmysłowe walory dzieła,
w wypowiedziach studentów przejawia się brak sympatii wobec ukazanych postaci. Z ich perspektywy nastrój „lenistwa” i „inercji” emanujący z obrazu jest
niczym więcej niźli reminiscencją z przeszłości. Prawdopodobnie też nie identyfikowałby się na przykład z bohaterami Wielkiej Emigracji (vide Motyw Polski
– Wielka Emigracja, 1983, il. 2). Jakże miło pomyśleć, że ich świat nie jest już
ani tak szary, ani smutny.
Ludzie różnią się w swych gustach i predylekcjach estetycznych. Zależy to od
ich osobowości i indywidualnych, życiowych doświadczeń. Ale też każda kultura
konstytuuje pewne uniwersum symboliczne, w którym jej uczestnicy rodzą się
i kształtują. Dlatego właśnie w interpretacji dzieła tak bardzo istotny jest kontekst, który nazywam czasoprzestrzennym. Każdy wytwór sztuki stanowi symp-
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Il. 1. Jerzy Duda-Gracz, Wieża Babel 2, olej, 94 x 88 cm, 1977, zbiory Galerii 72,
Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm.
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Il. 2. Jerzy Duda-Gracz, Motyw Polski – Wielka Emigracja, olej, 80 x 80 cm, 1983,
Muzeum Śląskie, Katowice.
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tom, mniej lub bardziej bezpośredni refleks mentalności, ideologicznego klimatu
swej epoki i geografii.
Co więcej, musimy być świadomi, że samo postrzeganie dzieła stanowi czasowy, skomplikowany proces, który pozostawia znamię na odbiorcy. James Elkins w książce zatytułowanej The Object Stares Back stwierdza, że „widzenie
jest metamorfozą, nie mechanizmem” (seeing is a metamorphosis, not mechanism), jako że „zmienia zarówno widzianą rzecz, jak i tego, który ją widzi”35.
Interesujące, że uczony porównuje patrzenie do polowania i zakochiwania się,
bo przecież w każdym z tych wypadków „musi wchodzić w grę siła, pragnienie
i intencjonalność”36.
Reasumując, musimy uczyć się znaków i kodów wizualnych przynależnych
naszemu kulturowemu uniwersum37. Śmiem powiedzieć, że jest to tak ważne, jak
znajomość słów i gramatyki własnego języka. Owa wizualna gramatyka stanowi
przecież przemożną część naszego dziedzictwa. Dlatego właśnie na wszystkich
etapach nauki szkolnej należy promować właściwą edukację estetyczną. A jeśli
widzenie jest „metamorfozą”, jeśli posiada ono realną moc przemieniania ludzkich serc i umysłów, to trzeba nam tęsknić za pięknem i otaczać się tym, co
piękne.

J. Elkins, The Object Stares Back. On the Nature of Seeing, New York, 1996, s. 11-12.
Ibid., s. 21.
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Jak pisze Gillian Rose w swej znakomitej książce: „Musimy nauczyć się interpretować przedstawienia wizualne, ponieważ stanowią one ważny element życia społecznego”. G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot,
Warszawa 2010, s. 15.
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SUMMARY
The purpose of the present article is to show the rudimentary assumptions and the
main search directions in the field of sociology of art. The author also emphasizes the
question of the parallels linking the sociological reflection on art with the problems centered the around the concept of visual literacy.
The text is first of all concerned with the person of the artist and characteristic mythology of creativity; it contains both references to P. Bourdieu’s already classic writings
and to more recent conceptions formulated by V. Zolberg and H. Becker. Another section
considers the subject of the work of art as a culture text and the “center of new social
relationships”. In this case the author has used S. Ossowski’s pioneering studies.
Selected case studies from Polish and English-language literature aptly illustrate the
second constituent of the title: The Work of Art as A Social Mirror. The last section of the
article deals with the social reception of J. Duda-Gracz’s metaphoric painting. The author
has largely based her considerations on A. Matuchniak-Krasuska’s writings: she refers
to the results of the latter’s studies and formulations associated with the “mirror model”
and the “floodlight model”. She also cites the statements by her students, which distinctly
differ from the previous interpretations of the same pictures.
During her discussion the author concludes that the knowledge of visual signs and
codes is just as essential as the knowledge of words and grammar of verbal language
because visual grammar constitutes a substantial part of the world of culture. That is why
proper esthetic education should be conducted at all stages of school learning.

