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✖✖✖ Artur Domosławski, pisząc o dziele Ryszarda Kapuścińskiego, 
napomyka, iż są światy, które zmieniają naturę tak bardzo, że znikają. 
Na granicy Burkina Faso z Ghaną wkrótce zniknie świat rytualnych 
masek ludu Nuna. Słowo „wkrótce” w Afryce nie jest równoznacz-
ne z naszym dynamicznym pojmowaniem upływu czasu. W Afry-
ce czas jest zależny od ludzi, a nie na odwrót. To ludzie rozciągają 
go lub przyspieszają, ludzie go kształtują. Tak więc słowo „wkrótce” 
nie oznacza bezpośredniego zagrożenia dla odchodzącego świata 
masek. W sumie nie wiadomo, kiedy świat Nuna tak się zmieni, że 
ludzie zerwą z twarzy maski i wtopią się w nowoczesny świat, a ryt 
masek ulegnie bezlitosnemu wpływowi cywilizacji, która go zafał-
szuje, odbierze siłę magii, zamieni w cepeliowski spektakl. 

Rytualny monopol na konopie indyjskie
Czy podróż tancerzy rytualnych masek za ocean może mieć wpływ 
na taką zmianę?
 To pytanie zadałam sobie, po tym, jak osobiście do takiej podró-
ży się przyczyniłam. Mieszkańców zagubionej w sawannie wioski 
Zawara poznałam w 2007 roku i zaprosiłam członków Bractwa Wiel-
kich Masek Nuna za sprawą Brave Festiwal do Wrocławia. Niektórzy 
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opuszczali granice swej wioski i sąsiednich po raz pierwszy. Przed 
podróżą dokonali krwawej ofiary z barana, by z masek zdjąć świętość 
na czas podróży i pobytu w nieznanym im świecie. Bóstwa zostały 
przebłagane zgodnie z zasadami duchowości Nuna. Ale czy tancerze, 
którzy nakładając maski przechodzą przemianę ludzi w bóstwa, od-
naleźli w swych duszach po powrocie do wioski tradycyjny system 
religijny sprzed podróży?
 W rok po powrocie tancerzy i muzyków z Polski (wystąpili na 
festiwalu w lipcu 2010 roku) ponownie przyjechałam do Zawara. 
Tancerze-podróżnicy byli nadal animistami, rolnikami i hodowcami. 
Szykowali się do zmiany pokolenia tancerzy w najbliższej rytualnej 
rolniczej ceremonii Wyjścia Wielkich Masek. Nowi tancerze, młodzi 
mężczyźni po inicjacji, mieli zająć ich miejsce. Ci starzy mieli po-
mysł, na który wpadli po powrocie z Europy, by ich wioska i społecz-
ność miała się lepiej. Chcieli założyć stowarzyszenie monopolizujące 
w rejonie sąsiednich wiosek produkcję kostiumów dla tancerzy rytu-
alnych. Ostatecznie nic z tego pomysłu nie wyszło. Może szkoda, bo 
robione przez Nuna kostiumy z konopi indyjskich są najlepsze w ca-
łej Afryce Zachodniej pod względem estetyki i rzemiosła. Oumarou 
Nao, który też pochodzi z Zawara, przypomina, że już w 1934 roku po-
jawiły się pierwsze wzmianki w literaturze etnologicznej o maskach z mo-
jej miejscowości. Dziś nasze maski uważane są za jedne z najciekawszych 
w strefie Sanguié. A może i dobrze, że pomysł upadł, bo przywieziona 
z Europy idea produkcyjnego monopolu mogłaby dokonać wyłomu 
w tradycyjnej społeczności. 
 Mogłam ponownie obejrzeć niesamowity tradycyjny spektakl 
wyjścia wielkich, oryginalnych masek, podobnych zwierzętom z bu-
szu. A teraz spróbuję opisać ten fascynujący fenomen pod kilkoma 
aspektami. Kiedy skończę ten tekst, wioska Zawara wciąż jeszcze bę-
dzie taka sama, jak wtedy, gdy odwiedziłam ją pierwszy raz w 2007 
roku. A słowa pochodzącego z tej wioski reżysera filmowego Abdo-
ulaye Dao wciąż będą prawdziwe: Maski to życie naszego ludu. Bez 
nich społeczność nie mogłaby funkcjonować. 

Co znaczą Wielkie Maski i ich Wyjście
W najprostszym wyjaśnieniu – to ciężkie drewniane maski, wielkie 
rozmiarami. Wielkie Maski to także maski najświętsze, te, które jako 
pierwsze zobaczył człowiek. Tancerz, zakładając maskę i kostium, 
musi utrzymać na swym grzbiecie 30 kilogramów przez kilka dni 
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trwania ceremonii Wyjścia Wielkich Masek. W bezlitosnym skwa-
rze, pyle będzie tańczył w swym rynsztunku układy choreograficz-
ne gwałtowne, ekspresyjne, wymagające wielkiej siły i sprawności. 
Maski wychodzą często w liczbie nawet stu, bo w przeciwnym razie 
poszczególni tancerze nie mogliby odpocząć po swoich wyczerpują-
cych solówkach. Żeby to wszystko znieść, przed rozpoczęciem obrzę-
du palą i wdychają opary z narkotycznych ziół. I potem są po prostu 
„naćpani” w kontrolowany sposób, by zachować na długo odpowied-
nią ilość świątecznej adrenaliny. Gdy występowali w Polsce, musieli 
przed występami dostać setkę wódki, zwłaszcza, że było ich zaledwie 
dziesięciu, więc na złapanie oddechu niemal nie było czasu. 
 Moja faworyzowana tradycyjna wioska Zawara, zamieszkana 
przez lud Nuna, sytuuje się w południowo-zachodniej część Burki-
na Faso, blisko granicy z Ghaną. Nuna zamieszkują także sąsiednie 
wioski Leo i Pouni, a obszar ten to prowincja Sanguié, strefa bardzo 
silnej i żywej tradycji wielkich masek i działalności artystycznej lu-
dowych rzeźbiarzy. Nuna są przede wszystkim rolnikami, uprawiają 
sorgo, w mniejszym stopniu są hodowcami, głównie baranów. Ich 
religią jest animizm. 
 Najważniejszym rytualnym dorocznym świętem jest Wyjście 
Wielkich Masek, ceremonia związana z przejściem między porami 
roku. Odbywa się zwykle na przełomie lutego i marca. Trwa jeszcze 
wówczas pora sucha, wieje harmatan – wiatr znad Sahary – choć 
już słabiej, niż na styku nowego i starego roku; w środku dnia upały 
stają się coraz dotkliwsze. W dobie anomalii pogodowych na całej 
kuli ziemskiej, i tutaj także, zdarza się mały, przedwczesny deszcz. 
Ale do pory deszczowej, zaczynającej się w maju-czerwcu, jeszcze 
daleko. Ludzie dosłownie mają jeszcze wolne, aktywność poza han-
dlowaniem maleje, plony złożone są w spichlerzach, jest co jeść. Na-
staje czas świętowania, dziękczynienia za dobre plony, opiekę bogów 
buszu, harmonijne życie z przyrodą.
 Owe bóstwa przychodzą do ludzi pod postacią pięknych, orygi-
nalnych zoomorficznych masek. Masek fascynujących, często tajem-
niczych, które niosą w sobie wiele aspektów – od rytu, znaczenia 
w społeczności, funkcji, duchowości, magii po estetykę, kodyfikację, 
nawet wyraz płciowości. Nie sposób opowiedzieć wszystkiego, co 
mnie w nich pociąga. Raczej zadaję pytania niż na nie odpowiadam, 
bo to wymaga wielu kolejnych podróży. 
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Lud Nuna chroni tradycję
O grupie Nuna pisze się wciąż niezbyt wiele. Jej kulturowym dzie-
dzictwem zajmują się głównie autorzy francuskojęzyczni, jak pracu-
jący w Burkina Faso duchowny Emmanuel Bayili, badacz masek ludu 
Gourounsi M. Voltz z Uniwersytetu w Burkina Faso, Yannick Giorgi, 
francuski artysta plastyk i fotograf, a także współorganizator festi-
walu masek Gourounsi w Pouni w Burkina Faso, czy mój informator 
Oumarou Nao, historyk z Burkina Faso.
 Ja jestem praktykiem, reporterem bardziej niż badaczem, dzieckiem 
wychowanym w Afryce, więc ze zmysłową raczej niż naukową pasją na-
kierowaną na krainę mego dzieciństwa. Powiem, co wiem i nie więcej.
 Nuna są podgrupą ludu Gourounsi, który zamieszkuje Burkina 
Faso i Ghanę. Gourounsi przybyli do Burkina Faso w XII wieku znad 
jeziora Czad i do dziś uważani są za lud bardzo silnie przywiązany do 
swojej niezależności i tradycji. W XV wieku nie ulegli nawet inwazji 
wojowniczego imperium Mossi. Dwie grupy z Gourounsi: Nuna i Wi-
niema nadal używają w swej obrzędowości masek. 
 Nuna należą do ludów najważniejszych dla tradycji Burkina Faso. 
Po części zawdzięczają to swemu geograficznemu usytuowaniu: 
wciąż zauważalna izolacja tego plemienia od cywilizacji wzmacnia 
ich więzi z własną kulturą. Za sprawą tej hermetyczności stanowią 
wyjątkowo jednolitą społeczność, wśród której właściwie nie spoty-
ka się chrześcijan czy muzułmanów. Owa hermetyczność i oddale-
nie od wpływów cywilizacji są jedynym sposobem na zachowanie 
własnej kulturowej tożsamości. Członkowie społeczności Nuna są 
animistami: bardzo ważną rolę w ich kulturze odgrywa nie tylko 
kult przodków, ale przede wszystkim kult sił przyrody. Bowiem to 
właśnie za ich pośrednictwem więzi z minionymi pokoleniami są 
budowane i wciąż odnawiane. 
 Zupełnie niezwykła i wyjątkowa tradycja kultu masek wciąż jest 
u Nuna bardzo żywa i bogata. Taka też przetrwała w wiosce Zawara, 
którą trudno znaleźć na mapie. Od stołecznej Ouagadougou dzieli ją 
200 km, ale przy asfalcie w Boromo trzeba wjechać w busz i kosz-
marnie dziurawą laterytową drogą jechać kilkanaście kilometrów. 
To już początek obszaru sawanny, niewiele dalej można spotkać sta-
do dziko żyjących w tej okolicy słoni. Wieś leży nad rzeką. Swoje 
etniczne imię mój informator reżyser Abdoulaye Dao zawdzięcza tej 
właśnie rzece. Gdy wraca do Zawara, ludzie mówią na niego Bebou, 
czyli Dziecko Rzeki. Moja matka pochodzi z Zawara – mówi reżyser 
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Dao – Maska ma w jej społeczności rolę fundamentalną. Pośredniczy mię-
dzy bóstwami i ludźmi, między żywymi i umarłymi. Pełni zasadniczą rolę 
w święcie Wyjścia Wielkich Masek, pomagając społeczności powrócić do 
korzeni swej kultury i tradycji. 

Wszechstronna rola masek
Obecność masek jest bardzo ważna także w procesie inicjacji chłop-
ców i ich wejścia w dorosłe męskie życie. Rytowi inicjacyjnemu mu-
szą się poddać, gdy ukończą 10 lat. Ceremonie organizowane są co 3, 
5 lub 7 lat. W trakcie trwania tej „szkoły w buszu” młodzi ludzie po-
znają historię swojej społeczności, zasady moralne i religijne. Inicja-
cja to także czas poznawania symboliki masek, sensu przemiany za 
ich sprawą spraw ludzkich w boskie. Droga inicjacyjna do dorosłości 
naszpikowana jest przeszkodami, pułapkami, zasadzkami, które sta-
nowią wyjątkową próbę fizyczną, duchową i etyczną. Wśród zadań 
przewidziane są także zapasy z maskami i ponoć tej próby młodzi 
ludzie boją się najbardziej, ponieważ ludzie w wiosce straszą ich, że 
maski ich pożrą, by się odrodzić. Chłopiec, który nie „zaliczy” inicja-
cji, nigdy nie zostanie nosicielem maski. 
 Maski towarzyszą społeczności w jej świeckim życiu codziennym, 
a także przy narodzinach, chorobie, śmierci, w trakcie obrządków po-
grzebowych, żałoby. Również leczą, m.in. uważaną przez Afrykanów 
za fatum kobiecą przypadłość niepłodności. W czasie Wyjścia Masek 
lecznicze działanie masek można zobaczyć w sytuacjach, gdy chore 
dzieci oddaje się na chwilę w objęcia masek. Maski służą też dobrej 
rozrywce w czasie wolnym czy w dniu targowym. Ale i owa najważ-
niejsza ceremonia nie obejdzie się bez zabawy. Rzecznikami rozryw-
ki, zabawy, śmiechu są maski małp. 
 Abdoulaye Dao: W animistycznym plemieniu Nuna ludzie wierzą 
w siłę natury i w jej opiekuńcze bóstwa. Uważają, że wszystko wokół nas 
posiada duszę, żyje. I daje nam siłę, byśmy mogli pokonać przeszkody na 
drodze do szczęśliwego, harmonijnego życia. Wyjście Masek jest pożywie-
niem dla ludzkiego ducha, dla jego energii. Mieszkańcy szykują się do 
tej chwili podobnie jak rodzina szykuje się do narodzin dziecka: pełni 
są radości, jednocześnie pozostając przezornymi i czujnymi. Moment 
przeznaczony dla Wyjścia Wielkich Masek jest w kalendarzu tej kul-
tury ściśle określony: przypada po zakończeniu pory deszczowej oraz 
po zamknięciu sezonu prac polowych i zbiorów. To święto rolnicze, 
ludzie będą prosić maski o dobre plony na nowy sezon i dziękować za 
to, co otrzymali w darze w sezonie minionym. 
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Siła Masek w duchu Su
W wodzie, ogniu, ziemi, a według niektórych badaczy w wodzie, 
ogniu i nocy, uobecniają się opiekuńcze duchy przodków, czuwając 
nad losem swoich następców. Szczególnie istotną nicią łączącą oba 
światy pozostają rytualne obrządki ofiarne, cieszące się wielkim sza-
cunkiem Nuna i silnie przez nich przestrzegane. W czasie ceremo-
nii jednym z najważniejszych symboli i przedmiotów kultu stają się 
wielkie wielobarwne zoomorficzne maski, wykonane z drewna, które 
uosabiają ową więź z naturą. W tradycji tego plemienia wspomina 
się często, że maski dosłownie „przychodzą z lasu” – tak silnie bo-
wiem podkreślają i symbolizują związek społeczności ze środowi-
skiem, w którym żyje. 
 Ciekawe szalenie jest, że u ludu Nuna zakazane jest ukazywanie 
wizerunków antropomorficznych, jak to można spotkać u innych lu-
dów w Burkina Faso – Mossi, Bwa czy Marka. I że maski są bardzo 
męskie – tylko mężczyźni mogą je nosić i tylko inicjację chłopców 
dopełniają swoją świętością. 
 Trzeba pamiętać, że maski pozostają nie tylko elementem reli-
gijnym, ale jednocześnie istotnym czynnikiem kulturotwórczym: 
wzbogacają plemienną wyobraźnię i filozofię, to wokół nich kształtu-
ją się baśnie i poezja. I są ludowymi dziełami sztuki. Emanuel Bayili 
tłumaczy ten rytuał jako próbę odświeżenia sił pochodzących z bu-
szu, czyli z natury, za pośrednictwem magii masek. Maski wcielają 
bóstwa i ich siły witalne, od których zależy życie ludzi1. 
 Źródłem siły witalnej masek Nuna jest Su, istota nadprzyrodzo-
na, duch. Maski od niego pochodzą. Oumarou Nao uważa, że Su to 
duch zamieszkujący przedmiot, będący wyrzeźbioną figurą, na któ-
rą przeniesiona jest moc potrzebna człowiekowi do życia. Su wciela 
się w maski, wypełniając je niewidzialnym źródłem siły i boskości, 
czyniąc je świętymi, także ołtarzami dla składanych ofiar. Oumarou 
Nao mówi, że Su określa pojemność świętości każdej maski2. We-
dług badacza sztuki tradycyjnej w Burkina Faso Christophera Roya 
(Art of the Upper Volta Rivers, 1987), maski wcielają ducha Su wysła-
nego przez boga Yi, który opuścił ziemię po tym, jak ją stworzył. 
Oumarou Nao dodaje, że ryt masek należy do systemu wierzeń poli-
teistycznych, gdzie jest wiele bóstw. Ale to jest wyłącznie zdanie chrze-
ścijan. W plemieniu Nuna bóg jest jeden, nazywa się Yi – mówi historyk 
z Burkina Faso. 
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 Kultowe maski nie są sobie równe. Noszą w sobie dwa obszary 
sacrum. Te najstarsze, które jako pierwsze ukazały się człowiekowi, 
są najświętsze i nazywane Wankr. Mogą uczestniczyć wyłącznie 
w świętach rytualnych, jak właśnie Wyjście Wielkich Masek, a gdy 
nie tańczą, stają się ołtarzami wotywnymi do składania ofiar, podob-
nie jak w wielu innych grupach etnicznych w Burkina Faso. Wankr 
tańczą tylko raz w roku i jest to najsilniejsza magiczna forma ochro-
ny lokalnej społeczności, 
 Maski Wamu są znacznie mniej święte, ale za to mogą podróżo-
wać od wioski do wioski, by uczestniczyć w świętach zarówno świec-
kich, jak religijnych (np. pogrzeby) i zabawiać ludzi w dni targowe3. 
To te maski wyruszyły do Polski. 

W cieniu wielkich drzew w Zawara
Funkcjonuje wśród Gourounsi powiedzenie, że maski wychodzą po 
porze deszczowej, by nie uderzał w nie deszcz. W rzeczywistości to 
po prostu czas wolny od sezonowej aktywności rolników. Ale owo 
powiedzenie ma swoją konsekwencję w regułach ceremonii wyjścia 
masek. Zakazane jest wyjście masek, gdy pada deszcz. We Wrocła-
wiu przekonaliśmy się, że nawet mniej święte maski Wamu nie wyj-
dą w takiej chwili. Spektakl został mocno opóźniony z powodu nie-
wielkiego deszczu, jaki spadł lipcowym wieczorem 2010 roku. 
 Gdy rytualny tancerz Nuna wkłada wielką, ciężką maskę z drew-
na i kostium spleciony z konopi indyjskich, odczłowiecza swoje ciało, 
przeistacza się w bóstwo z buszu. Maski i wiodący je w rytualnej 
ceremonii muzycy wychodzą na place i ścieżki, na podwórza i w cień 
wielkich drzew. Cała wioska podąża za nimi, by towarzyszyć im 
w dziękczynnym tańcu za udane zbiory na roli. 
 Abdoulaye Dao mówi, że Wyjście Masek to obowiązkowe 
oczyszczenie społeczności. W wigilię ceremonii ludzie muszą rozwią-
zać konflikty z innymi, pozbyć się negatywnych emocji i uczuć. Ma-
ski uosabiają też ważne uniwersalne pojęcia, jak siła, tolerancja, mi-
łość i przebaczenie. Gdy Maski opanują całą wioskę i ludzie podażą 
za nimi w chmurach piasku, tańcząc, bawiąc się, radując, nastąpi 
wzmocnienie jedności wspólnoty, poczucia tożsamości, potwier-
dzenie autorytetu wybitnych postaci w społeczności – szefa wioski, 
dzielnicy, masek, ziemi oraz związków z naturą: wodą, ogniem, zie-
mią, niebem, słońcem. 



M a g d a  P o d s i a d ł y15 2

Odpoczynek bogów
Maski, które przez cały rok ukryte są w jednej z chat, w skrzyniach, 
to bóstwa, które odpoczywają. Gdy zbliża się pora wyjścia masek, 
tancerze Nuna, nosiciele masek, wyruszają do buszu. Oddalają się na 
wiele dni nad rzekę, by tam poddać się duchowej przemianie w bó-
stwa, odnowie energii, którą przekażą społeczności. Kobiety donoszą 
im jedzenie, ale nikt nie może ich oglądać. Każda z masek posiada 
swojego ducha, który podczas ceremonii wciela się w tancerza. Nikt 
jednak nie wie, kto ukrywa się pod maską. I nikt nie wie, kiedy do-
kładnie Maski wyjdą do wsi.
 Maska ma nieograniczoną władzę, a więc także ten, kto się w nią 
wciela. Władzę nad wspólnotą na czas święta przejmuje od szefa wioski 
szef Masek i wszyscy muszą mu być podlegli, także szef wioski. Gdy 
kończy się święto, nosiciele masek znów stają się równi pozostałym 
mieszkańcom, a szef Masek oddaje na powrót władzę szefowi wioski. 
 Tancerze rytualni ubrani są w zoomorficzne maski i kostiumy, 
które dopełniają charakteru zwierzęcości nosicieli masek. Odsło-
nięte mogą mieć tylko dłonie i stopy. Każda maska na czas ceremo-
nii ma osobistego opiekuna, który coś do niej naszeptuje i reaguje 
w dyskretny sposób, tak by ludzie tego nie zauważali, na potrzeby 
tancerza – konieczność pójścia na stronę czy ugaszenia pragnienia. 
Zwykłym ludziom nie wolno podglądać masek w ich chwilach ulega-
nia słabości bycia człowiekiem. Oumarou Nao opowiadał mi, że gdy 
kiedyś, jako mały chłopiec, dopuścił się tego, za karę musiał pod-
nieść z ziemi kamyk i go połknąć. 

Sacrum i profanum
Wyjście Masek to zarazem i rytualne święto, i obcowanie z siłami 
magicznymi w sposób codzienny. Maski wywołują lęk, a za chwilę 
radość, bawią się z ludźmi, gonią ich, straszą lub zamierają w bezru-
chu odpoczywając na ziemi – bo ceremonia dzieje się w bezlitosnym 
słońcu w środku dnia. Po chwili znów wypełniają przestrzeń żywioło-
wą, gwałtowną choreografią w zapierających dech solowych popisach 
tancerzy lub zapraszają społeczność do korowodu przez wioskę, pro-
wadzonego przez grupę rytualnych muzyków. Przez kilka dni Maski 
przebywają nieustająco w wiosce, bywają zmęczone, szalone, złowro-
gie, rozbawione, trzymają magiczny dystans do ludzi, a zarazem ludzi 
oswajają z zanurzeniem w magiczny czas jak w codzienność. 
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– Ceremonia jest jak błogosławieństwo świętego lasu, który otacza 
społeczność – to słowa Dao. Wszystko z niego się wywodzi – żywioły, 
zwierzęta, nawet glinki, z których powstaje farba do malowania masek, 
nici konopne, z których powstają kostiumy, drewno, w którym rzeźbi się 
maski.
 Wielkie rodziny z wioski Zawara – Yaro, Nebie, Dao, Neya – opie-
kują się konkretnymi maskami, które reprezentują duchy opiekuńcze 
rodów. Na przykład skrzydlata maska o głowie motyla przypisana jest 
rodzinie Nebie. I gdy muzycy obwieszczają grą na długich wąskich 
bębnach i piszczałkach czas święta, równocześnie śpiewają o tych 
rodach, które opiekują się maskami, o ich historii, o wielkich posta-
ciach wywodzących się z rodzin z Zawara, o dziedzictwie przodków. 
Dao: Maski w Afryce są jak pismo, jak literatura w kulturze zachodniej.
 Właściciele masek mają też zapewnione zdrowie, urodzaj i powo-
dzenie, pod warunkiem, że stosują się do zasad społeczności. Każde 
niecodzienne wydarzenie wymaga konsultacji u bóstwa. Wraz ze 
śmiercią właściciela maski przechodzi ona na syna, a czasem składa-
na jest w rodzinnej chacie duchów i tam powoli pożera ją upływający 
czas. Nie wiadomo jak niektóre z tych masek trafiają jednak do anty-
kwariuszy i zapewniają sobie zupełnie nietradycyjny los. 

Definicja maski według Afrykanina
Według Oumarou Nao maskę afrykańską można zdefiniować na kil-
ka sposobów, bowiem nie jest ona przez wszystkich postrzegana tak 
samo. Z punktu widzenia badacza etnologa maska to rzeźba z drew-
na, którą zakłada człowiek, by ukryć swoją ludzką postać, swoją 
twarz, swoją indywidualną osobowość. Maska nosi osobowość spo-
łeczną i ma podwójną funkcję do spełnienia. W pierwszym wymiarze 
symbolizuje jakąś istotę realną – na przykład antylopę czy guźca. 
W drugim – wciela pierwiastek nadprzyrodzony, niewidzialny – moc 
duchową.
 Z punktu widzenia muzealnika, kolekcjonera sztuki – to dalej Nao – 
to po prostu dzieło sztuki, które trzeba zdobyć i umieścić w muzeum, w ga-
lerii, we własnym mieszkaniu. Natomiast dla ludzi z kraju Masek mają 
one zupełnie inne znaczenie. W religii plemienia Nuna z Zawara maska 
ze swą siłą duchową jako obiekt kultu może pomóc człowiekowi w poszu-
kiwaniu tego, czego on pragnie i potrzebuje. Ogniskuje tajemnice i reguły, 
jakich nikt z wioski nie może ujawnić obcemu.
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 Maska wyraża też walory estetyczne przynależne do konkretnej 
grupy społecznej i etnicznej. W wiosce Zawara Nuna rzeźbią swoje 
maski według kanonu swej kultury i tradycji. Maski są elementem 
stylu tożsamościowego grupy etnicznej i społecznej. Człowiek po-
chodzący z Zawara potrafi rozpoznać maskę ze swojej społeczności 
pośród stu innych masek z całej Burkina. 

Estetyczny podział
Oumarou Nao klasyfikuje maski według trzech grup. 
 1. Maski proste
Schematycznie realistyczne, najliczniejsze u Nuna. Kopiują w uprosz-
czeniu głowy dzikich zwierząt z sawanny i domowych, na przykład 
perliczki albo koguta. Tancerz, nakładając maskę, naśladuje ruch 
zwierzęcia, którego maskę nosi. Pożądliwy kozioł będzie się rozpy-
chał między dziewczętami, żeby się o nie ocierać. Krokodyl popeł-
znie po ziemi. Bawół zarzuca głową z rogami, wali stopami o zie-
mię wznosząc wielkie chmury piasku i gwałtownie uderza kolanami 
o ziemię, odginając z wielką siłą ciało do tyłu.
 2. Maski na deskach
Arcyciekawe, rzeźbione na deskach i szczególnie cenne artystycz-
nie, bo za sprawą specyficznej formy dają rzeźbiarzom wielkie pole 
do kreacji. Nuna nazywają je „maskami o długich głowach”. Deska 
u dołu jest zaokrąglona i na tej części wyrzeźbiona jest reliefowo gło-
wa zwierzęcia z uchwytem u spodu do utrzymywania maski przed 
twarzą tancerza. Wizerunek zwierząt jest stereotypowy, a nawet abs-
trakcyjny, jedynie rogi i uszy, dzioby i ogony (te ostatnie wieńczą 
deskę u góry) mogą wskazywać na konkretny gatunek. Takie głowy 
mają zwykle wielkie, wytrzeszczone oczy, obwiedzione linią czarną, 
białą i czerwoną, pyski nazbyt krótkie jak na zwierzę, usta wielkie 
i tak bardzo wypukłe, że od razu wskazują na istoty wymyślone. Choć 
bywa, że maska ma głowę antylopy albo byka, to raczej jest to jednak 
hybryda tych gatunków niż realistyczne odwzorowanie gatunku.
 Rytm takiej długiej maski jest często ciekawie łamany przez 
umieszczenie małych figurek ludzkich pomiędzy dolną okrągłą 
częścią z głową a pionowym ciągiem dalszym deski – i tu, uwaga, 
najczęściej to figurki kobiece, które mogą wskazywać na wartość 
płodności i płci. Maski malowane są w geometryczne „kubistyczne” 
wzory (trójkąty, romby, koła, prostokąty, kwadraty), z użyciem ko-
lorów czarnego, czerwonego i białego. Odmalowywane są każdego 
roku przed wyjściem do ceremonii. 
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 Zarządzające maskami tajne bractwo przestrzega schematów iko-
nograficznych, odpowiadających wymogom rytualnym i kultowym. 
Każdy element maski, rzeźbiony i malowany, realistyczny czy abs-
trakcyjny, ma swój własny kod, natychmiast odczytywany przez całą 
społeczność. Ale to temat na kolejną moją eksplorację. 
 Arcyciekawe jest w wypadku masek na desce to, co powiedział mi 
Oumarou Nao. Maski te są chrzczone przy swoich narodzinach imio-
nami, które odzwierciedlają doświadczenia życiowe ludzi. Cierpienie 
Jest Dobrym Doradcą, Niedyskrecja Jest Złem, Choroba Jest Naszym 
Wspólnym Przyjacielem, Prawo Mocniejszego Jest Najlepsze, Ten, 
Który Prowokuje, Przyjaźń Jest Wspaniałą Rzeczą. 
 Zadaniem „masek o długich głowach” jest wskazywanie na dobro 
i zło, wyposażanie świadomości społecznej w narzędzie rozpozna-
wania granicy etycznej między cnotą a występkiem. Takie imię, jak 
Kobieta Oczekująca Dziecka jest niezwykle szanowane, ze względu 
jakość aktu przedłużania istnienia plemienia. I, co intrygujące, wiele 
masek na desce ludu Nuna waloryzuje właśnie kobiety, a więc pod-
kreśla wagę pierwiastków żeńskich w społeczności. 
 3. Maski wertykalne z rozpostartymi skrzydłami – olbrzymie 
Jedną z najbardziej olśniewających jest maska motyla oraz znacznie 
rzadsza – nietoperza. Takie maski są rzadko spotykane, bo wymagają 
użycia specjalnego drewna, o dużej powierzchni dla rzeźbienia, są 
więc znacznie kosztowniejsze w wykonaniu. I nie byle kto może je 
nosić. Trzeba mieć siłę, doświadczenie i umiejętności, by móc tań-
czyć w takiej masce wśród tłumu ludzi. Ale kiedy już tancerz z taką 
maską pojawi się w wiosce, czyni olśniewające wrażenie. Za jego 
sprawą trafiamy do Krainy Latających Masek, zgodnie z tytułem 
książki Christophera Roya i Thomasa Wheelocka Land of Flying Ma-
sks o sztuce i kulturze w Burkina Faso.

Symbolizm zwierzęcych wizerunków
Wśród masek najczęściej spotyka się bawoły, antylopy, kajmany, pta-
ki kalao, małpy, węże, motyle, sowy czy guźce, właściwe dla natural-
nego środowiska tego obszaru. Choć, co ciekawe i o czym pisał M. 
Voltz w owym bestiarium, nie spotka się zwierząt utożsamianych 
automatycznie przez kulturę zachodnią z Afryką, jak zebra, żyrafa 
czy słoń4, choć ten ostatni żyje w sąsiedztwie wioski Zawara. Dobór 
wizerunków nie jest jednak przypadkowy. Poprzez ich obserwację 
w naturze i przez związki z mitami i baśniami te gatunki zwierząt 
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są łatwo rozpoznawalne, czytelna jest ich symboliczna siła, wygląd 
i moralność, a nawet płciowość5. 
 Opiszę kilka wybranych masek, które obserwowałam w trakcie 
ceremonii w Zawara, bardzo ciekawych pod względem symboliki, 
cech płci i seksualności. 

Maska małpy
U Nuna maska małpy jest kimś w rodzaju cyrkowego klauna, a rów-
nocześnie jest odpowiedzialna za kontrolę tłumu. Zwykle podczas 
święta pojawiają się dwie małpy, ich nosicielami są młodzi mężczyź-
ni obdarzeni talentem aktorskim. Maski małp nadają kierunek tań-
com, rozbawiają uczestników, podkopują autorytet tancerzy rytual-
nych, naśladując ich choreografię w prześmiewczym i sprośnym, jak 
to tylko małpy potrafią, stylu, markują ruchy kopulacyjne, prowokują 
ludzi do niespodziewanych zachowań, a wszystko po to, by zdobyć 
poklask tłumu i wywołać salwy śmiechu. Byłam też świadkiem zda-
rzenia, gdy dwie maski małpy ukradły butelkę whisky ze stolika dla 
zaproszonych na ceremonię gości. Wyjaśniono mi, że małpa uznawa-
na jest powszechnie za złodziejkę, dlatego maska małpy ma prawo 
ukraść w trakcie święta nawet barana. Te, które ukradły whisky, wy-
piły ją w krzakach tuż po zakończeniu ceremonii w Zawara. 

Maska ptaka kalao
Pośród ptaków reprezentowanych przez maski ludów Zachodniej 
Afryki, kalao, czyli dzioborożec żałobny, zajmuje uprzywilejowaną 
pozycję. Pojawia się też w mieszanych kompozycjach zwierzęcych, 
u Nuna w maskach na desce w towarzystwie krokodyla. Kalao w wie-
lu tradycjach to prawzór wszystkich ptaków i bardzo często symbol 
męskości. Jego silny, wyjątkowy duży w stosunku do proporcji ciała, 
charakterystycznie zagięty dziób kojarzy się z solidnym instrumen-
tem do kopulacji i obietnicą płodności. Jednak przede wszystkim jest 
uznawany za posłańca przybywającego ze świata niewidzialnego 
i przynoszącego moce nie zawsze korzystne, jako że według Gouro-
unsi jest zwierzęciem nocy, ciemności.

Maska bawołu
To olbrzymie maski, pięknie rzeźbione i malowane. Ich twórcy pra-
wie nigdy nie oddają tych zwierząt w pełni realistycznej formie. Ba-
wół jest symbolem fizycznej siły i duchowej mocy, które manifestują 
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się poprzez szerokie, harmonijnie zakrzywione rogi, bardzo często 
łączące się czubkami w zamknięty łuk. Wyłupiaste oczy obwiedzio-
ne koncentrycznymi kolorowymi liniami często obserwują świat po-
dwójnie, umieszczone po parze na pysku i na rogach. To znaczy, ze 
bawół patrzy z perspektywy ponadludzkiej. Maski bawołu reprezen-
tują obie płcie. Różnica między maską żeńską a męską zaznaczona 
jest poprzez rozmiar rogów. Duże szerokie rogi wskazują na samca, 
dużo mniejsze i okrągłe na samicę6.

Maska hieny
Hiena to zwierzę występujące bardzo często w mitach i baśniach 
Afryki Zachodniej. I równie często reprezentowana jest w maskach, 
zwłaszcza u Nuna. Ten niepiękny nocny ssak, żywiący się padliną, 
obdarzony jest równie niepięknym portretem w afrykańskiej kultu-
rze tradycyjnej. Hiena symbolizuje śmierć, zło, uznawana jest za cza-
rownicę pożerającą ludzkie dusze7. Ludzi niepokoi także jej dymor-
fizm płciowy – samica hieny ma wysoki poziom testosteronu, a stada 
żyją w matriarchatach. Szkodliwe moce hieny sprawiają, że jej maska 
nie może pojawić się w towarzystwie innych masek. Tańczy więc na 
boku, krokami niezgrabnymi i śmiesznymi. 
 U Nuna, podobnie jak w całej grupie Gourounsi, mimo pewnych 
różnic stylistycznych, maski hieny są zawsze bardzo realistyczne 
odwzorowane, z ostro zakończonymi uszami, wyłupiastymi oczami 
i pyskiem wypełnionym przerażającymi wystającymi zębiskami8. Te 
maski nie przynoszą poczucia harmonii z naturą, wręcz przeciwnie, 
wyrażają jej okrucieństwo. 

Maska motyla
To zupełne przeciwieństwo maski hieny. Maska motyla przywołuje 
deszcz i symbolizuje odnowę natury. Afrykańskie motyle wylęgają 
się, gdy spadają pierwsze tropikalne deszcze i barwnymi, żywymi 
dywanami zbierają się nad zbiornikami wypełniającymi się szybko 
wodą. Taniec motyli jest lekki, z bardzo szybkimi ewolucjami i ob-
rotami9.

Sens mowy masek
Wszystkie motywy na maskach pełnią funkcje kodów komunikacyj-
nych. Żaden z ideogramów nie został umieszczony na masce przy-
padkowo, każdy niesie swoje znaczenie. Maski mówią. Słyszałam, 
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(étude de son milieu social et de sa géographie 
stylistique), Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, 1984, 2 vol. (thèse).

3 http://bf.refer.org/sissao/html/masquegurunsi.html
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5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.

że są nawet takie, które nakazują mężczyźnie celibat, by na własnej 
skórze przekonał się, jak cenne są kobiety, że należy im się szacunek 
i nigdy nie powinny być samotne. Czyż to nie mądre, nowoczesne 
„genderowe” myślenie zawarte w starej tradycji?
 Poprzednie generacje doskonale znały język masek. Ale, jak mówi 
Oumarou Nao, dziś owa wiedza zanika. Martwi się, że młodzi Nuna 
nie czytają już mowy masek, uważają, że te znaki służą tylko wyra-
żeniu artystycznego piękna. Tymczasem Maska jest jak wielka księ-
ga życia Afrykanina, wciela wartości dla niego najważniejsze, chro-
ni jego tożsamość. Sztukę maski identyfikuje się na świecie przede 
wszystkim z Afryką. Ja z kolei martwię się, że wyjazd rytualnych 
tancerzy z Zawara do zachodniego świata jeszcze bardziej przyczyni 
się do zaniku tradycji. Tymczasem Nuna mają takie przysłowie: Jeżeli 
ktoś wyruszy w podróż, jest ktoś inny, kto został w domu.
 Współcześni Afrykanie porzucają swoje małe, prowincjonalne za-
kątki i wyruszają w podróż do obcych im światów. Czy odrywają się 
od swojej tradycji, pozbawiając ją społecznego i terytorialnego kontek-
stu, czy też poszerzają myślenie o niej, napotykając w rzeczywistości 
Zachodu pytania o to samo uniwersum? Czy odkryją w jak niestere-
otypowe, bogate wartości zostali wyposażeni przez swoich przodków? 
Mają przecież maski, które ich chronią. Te, które zostają w domu i te, 
które z nimi podróżują. A wszystko to za zgodą reguł ich kultury, choć 
kostium za każdym razem jest z trochę innych włókien ■ 
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Magda Podsiadły
The Nuna Masks

The article concerns the Nuna People Rite of Exit of Big Masks. At the 

turn of February and March residents of Zawara village (Burkina Faso) 

tame the bush gods to get both good yield in new rainy season and gods’ 

care for the community. The dancers, clothed in rite costumes, take part 

in mysterious, picturesque rite. They hwear masks on their heads, both 

zoomorphic and abstract. 

 Magda Podsiadły analyzed the cult, its functions and symbolism of 

masks and the role of animistic ethnic Nuna group in conservation of 

tradition in West Africa. Also, she considered the consequences of pres-

entation of such strong, hermetic rite in West-European festivals in the 

context of cultural identity of the Nuna people. 


