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CZY W AFRYCE JEST JESZCZE
MIEJSCE NA TAJNE ZWI¥ZKI

� RZECZ O STOWARZYSZENIU AWA
W PLEMIENIU DOGON (MALI)

IS THERE STILL A PLACE FOR SECRET
SOCIETIES IN AFRICA?

THE CASE OF AWA SOCIETY IN DOGON TRIBE
(MALI)

Tajne zwi¹zki (czy zamiennie u¿ywana nazwa stowarzyszenia)
nie s¹ tematem nowym w etnologii, nie s¹ tak¿e tematem, który
zaistnia³ li tylko na kontynencie afrykañskim. Liczne, bardziej
i mniej solidne publikacje potwierdzaj¹ ich istnienie w przesz³o�ci w
wielu rejonach naszego globu � w³a�ciwie na wszystkich kontynen-
tach1. Zwykle zale¿nie od orientacji naukowej autora opisuj¹cego
sposób ich dzia³ania � raz mówimy o organizacjach o charakterze
religijnym, a kiedy indziej o spo³ecznym. Raz wystêpuj¹ na margi-
nesie ¿ycia jakiego� ludu, a raz inny odgrywaj¹ rolê pierwszoplano-

1 Tak¿e �ród³a historyczne potwierdzaj¹ istnienie podobnych organizacji na
przestrzeni dziejów historycznych cz³owieka � poczynaj¹c od obrzêdów misteryj-
nych obchodzonych na cze�æ bogini Demeter i Dionizosa, poprzez stowarzyszenie
druidów, berserkerów, assasinów, a na masonerii i Ku Klux Klanie koñcz¹c.
Id¹c tym tropem, wspó³cze�nie, za rodzaj tajnych stowarzyszeñ mo¿na by³oby
przyj¹æ wiele organizacji przestêpczych i terrorystycznych (zob. J. L. Reynolds,
Ludzie z cienia. Historia tajnych stowarzyszeñ, Warszawa 2009).
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w¹ w jego ¿yciu codziennym, w wychowaniu m³odzie¿y i przekazie
miejscowej tradycji. Uwagi badaczy koncentrowa³y siê jednak zwy-
kle na wyja�nieniu ich funkcji oraz genezy � spo³ecznej b¹d� religij-
nej (�ekscentryczna najwy¿sza forma ¿ycia spo³ecznego� lub �forma
religii charakterystyczna dla ludów pierwotnych�).

Najbardziej znane w przesz³o�ci rejony wystêpowania i dzia³a-
nia tajnych zwi¹zków to � Melanezja, pó³nocno-zachodnie wybrze¿e
Ameryki Pó³nocnej i w³a�nie Afryka Zachodnia. Spotkaæ je jednak
tak¿e mo¿na by³o w innych rejonach �wiata. Tajne stowarzyszenia
wzbudzi³y szerokie zainteresowanie i doczeka³y siê wielu opracowañ
szczególnie w okresie pierwszych powa¿niejszych zainteresowañ
kultur¹ tzw. wówczas ludów pierwotnych (czy prymitywnych) pod
koniec XIX i na prze³omie XIX i XX wieku oraz w okresie miêdzy-
wojennym. Wspó³cze�nie zapewne wskutek szybko nastêpuj¹cych
zmian w tym fragmencie ¿ycia spo³ecznego ludów pozaeuropejskich
publikacje na ten temat s¹ raczej rzadziej spotykane lub opieraj¹ siê
na materiale wtórnym2. Szczegó³y funkcjonowania i rola, jak¹ od-
grywa³y te organizacje, w ró¿nych spo³eczno�ciach na ró¿nych kon-
tynentach, ró¿ni³y siê czêstokroæ zasadniczo.

Tematyk¹ tajnych zwi¹zków zajmowali siê tacy badacze jak:
L. Frobenius (1894), F. Boas (1897), H. Schurtz (1902), F. W. Butt-
-Thompson (1929), H. Webster ( 1932), E. Loeb (1929), R. H. Co-
drington (1957) W. Linding (1970), M. Eliade (1959, 1997), P. E.
Joset (1960), S. A. Tokariew (1969), a z Polaków m.in.: L. Krzywicki
(1957), J. Wach (1961), S. Chodak (1967), S. �widerski (1968). Inni
badacze, w pracach ogólnych, przytaczali informacje o tych stowa-
rzyszeniach, ale mia³y one charakter przyczynkarski. Te ostatnie
publikacje dotyczy³y g³ównie tzw. sztuki Afryki, gdzie poszczególne
jej okazy starano siê przyporz¹dkowaæ czasami okre�lonym stowa-
rzyszeniom. Wiêkszo�æ tych autorów zgodna jest co do tego, ¿e ta

2 Wydana w roku 1997 praca M. Eliadego Inicjacja, obrzêdy, stowarzysze-
nia tajemne jest t³umaczeniem pracy, która ukaza³a siê po raz pierwszy dok³ad-
nie 40 lat wcze�niej.
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forma organizacji spo³ecznej ma bardzo stare korzenie. Jej genezy
natomiast szukano w ró¿nych aspektach kultury � w kulcie przod-
ków, sankcjonowaniu w³adzy mêskiej w rodzinie, procesie uobywa-
telniania m³odzie¿y itp. Czêstokroæ myl¹c funkcje i cele ze �rodka-
mi, jakimi to te cele stowarzyszenia chcia³y osi¹gn¹æ.

Warto odpowiedzieæ sobie na pytanie � Czym jest (czym by³?)
tajny zwi¹zek czy tajne stowarzyszenie w Afryce? W encyklopedycz-
nym skrócie � by³aby to grupa osób zorganizowanych wokó³ jakiego�
wa¿kiego, ukrytego celu, posiadaj¹ca wyra�nie okre�lon¹ hierarchiê
(zwykle z wodzem na czele) oraz szczegó³owe zasady wtajemnicze-
nia zwi¹zane z pozyskiwaniem kolejnych rang (stopni)3. Nazwy zwi¹z-
ków s¹ bardzo ró¿ne i zdaj¹ siê mieæ drugorzêdne znaczenie, nawi¹-
zuj¹ jednak zwykle do motywów religijnych lub mitologicznych. Celem
wyra�niejszego odseparowania siê od ogó³u spo³eczeñstwa organiza-
cje te czêstokroæ pos³uguj¹ siê specjalnym jêzykiem. Czasami posia-
daj¹ tak¿e, znajduj¹cy siê w ukryciu, budynek s³u¿¹cy jako miejsce
spotkañ oraz miejsce przechowywania przedmiotów ceremonialnych.
Cz³onkowie stowarzyszenia �na zewn¹trz� ukazuj¹ siê zwykle �za-
maskowani�, w specjalnym stroju i tylko w okre�lonych sytuacjach,
kiedy to wype³niaj¹ �ci�le okre�lone obrzêdy. Jedn¹ z cech charak-
terystycznych odbioru dzia³alno�ci tych organizacji by³a powszechna
wiara w mo¿no�æ przejêcia przez jej cz³onków osobowo�ci postaci,
któr¹ taka maska reprezentuje. Dzia³alno�æ takiej organizacji, jak
sama nazwa wskazuje, ukryta jest przed niewtajemniczonymi. Spe-
cjalny system kar przewidziano dla osób pragn¹cych poznaæ tajem-
nice stowarzyszenia jak i dla tych, którzy te tajemnice obcym udo-
stêpniaj¹. Cz³onkowie niektórych zwi¹zków s¹ tak �utajnieni�, ¿e
ich ogl¹danie koñczy³o siê, w przesz³o�ci � dla kobiet i niewtajem-
niczonych � �mierci¹4.

3 Zob. termin tajny zwi¹zek w �S³owniku etnologicznym� pod red. Z. Stasz-
czak (Warszawa � Poznañ 1987).

4 Jeszcze wiosn¹ roku 2008 by³em ��wiadkiem� istnienia tajnego stowarzy-
szenia Komo u Bambara (Bamana) w Mali. Wyra�ny niepokój mieszkañców
wioski budzi³ w nocy sam d�wiêk fletu tego stowarzyszenia.
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Wtajemniczenie do tych organizacji jest zwykle, w wielu spo-
³eczno�ciach afrykañskich, dobrowolne � jednak tak¿e w wielu, tych-
¿e samych grupach, nacisk spo³eczny sprawia³, ¿e by³o ono obowi¹z-
kowe dla wszystkich mê¿czyzn. Niewtajemniczeni trac¹ bowiem
zwykle pozyskiwane przy tej okazji przywileje i presti¿. Wiêkszo�æ
znanych nauce stowarzyszeñ to organizacje wy³¹cznie mêskie. Naj-
bardziej znanym wyj¹tkiem w Afryce Zachodniej by³o istniej¹ce
w przesz³o�ci, w plemieniu Mende na obszarze wspó³czesnego Sierra
Leone, kobiece stowarzyszenie Bundu.

W Afryce Zachodniej tajne stowarzyszenia mia³y poczesne miej-
sce w miejscowej kulturze, gdy¿ zwi¹zane by³y zwykle ze wszystki-
mi wa¿kimi wydarzeniami ¿yciowymi ka¿dego cz³onka spo³eczno�ci
� poczynaj¹c od obrzêdu inicjacji a koñcz¹c na uroczysto�ciach post-
pogrzebowych. Zwi¹zek taki pe³ni³ najczê�ciej rolê stra¿nika trady-
cji, czêstokroæ o zgo³a �policyjnym� charakterze. Nale¿a³oby podkre-
�liæ ich swego rodzaju rolê petryfikuj¹c¹ tradycyjn¹ kulturê. Cz³on-
kowie zwi¹zków wy¿szych stopni decydowali o wszystkich istotnych
sprawach ¿yciowych rodzimej spo³eczno�ci. Czasami wyj¹tkowo roz-
budowana mitologia czy sfera religijna sprawia³a, ¿e stowarzyszenia
te ³¹czono z postaciami niektórych zwierz¹t � okre�laj¹c te organi-
zacje jako stowarzyszenia ludzi-lampartów (najbardziej popularne),
ludzi-lwów, wê¿y czy kajmanów itp. Panowa³o powszechne przeko-
nanie o wcielaniu siê cz³onków takiego stowarzyszenia w postaæ
zwierzêcia-przewodnika. Dla uprawdopodobnienia tej sytuacji cz³on-
kowie zwi¹zku w czasie swojej �dzia³alno�ci karnej� u¿ywali wyku-
tych w ¿elazie pazurów lamparta lub dusili swoje ofiary podobnie
jak czyni³y to wiêksze wê¿e5.

W okresie miêdzywojennym F. W. Butt-Thompson uzyska³ infor-
macje na temat oko³o 150 tajnych stowarzyszeñ istniej¹cych podówczas
na terenie Afryki Zachodniej i na tej podstawie przeprowadzi³ szczegó-
³owy ich podzia³. Ju¿ sama ich liczba wskazuje na skalê tego zjawiska.

5 Zob. min. J. P. Joset, Gli domini leopardo, Milano 1960.
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Generalnie wyodrêbni³ 3 grupy:
� zwi¹zki pogañskie,
� zwi¹zki pogañsko-muzu³mañskie,
� zwi¹zki muzu³mañskie.

Te pierwsze, najstarsze i rodzime (które na tym terenie stano-
wi³y zdecydowan¹ wiêkszo�æ) podzieli³ z kolei na:
� mistyczno-religijne (mistyczno-puryfikacyjno-inicjacyjne),
� demokratyczno-patriotyczne (handlu, wzajemnej pomocy),
� kryminalne (ludzi zwierz¹t)6.

Wprowadzenie jakich� zasad uogólniaj¹cych czy kwalifikacyj-
nych by³o w przesz³o�ci i jest obecnie zadaniem z³o¿onym, ¿eby nie
powiedzieæ awykonalnym. W zaproponowanej kwalifikacji warto
zwróciæ jednak, przy okazji, uwagê na dwa wa¿kie problemy. Po
pierwsze, wp³yw elementów zewnêtrznych w tym wypadku charak-
terystycznych dla religii muzu³mañskiej � st¹d wyszczególnienie,
ju¿ wtedy (praca ukaza³a siê w 1929 roku), dwóch ostatnich grup
zapewne zaobserwowanych przez samego autora. Po drugie, nale¿y
przypuszczaæ, ¿e materia³ wyj�ciowy, z którego korzysta³ autor, nie
zawsze by³ jednorodny i tak samo rzetelny pod wzglêdem nauko-
wym. Trudno bowiem za³o¿yæ, ¿e F. W. Butt-Thompson osobi�cie
mia³ kontakt ze 150 takimi organizacjami. Z kolei potraktowanie, w
podgrupie stowarzyszeñ pogañskich, zwi¹zków ludzi-zwierzat jako
kryminalnych ³¹czy siê zapewnie z funkcjonuj¹c¹ ju¿ podówczas
�poprawno�ci¹ polityczn¹� w wydaniu kolonialnym.

Wydaje siê ponadto, ¿e z racji zachodz¹cych ju¿ w owym czasie
i obserwowanych przez autora zmian kulturowych, ³atwiejsze by³oby
prze�ledzenie rozwoju form dzia³ania tajnych stowarzyszeñ na mniej-
szym obszarze, w�ród jednej czy kilku grup etnicznych.

O ile na pocz¹tku zainteresowañ problematyk¹ tajnych zwi¹z-
ków gromadzony materia³ by³ do�æ �stabilny� kulturowo (zmiany
kulturowe zachodzi³y bardzo wolno) o tyle w czasach nam bli¿szych

6 F. W. Butt-Thompson, West-African secret societies, London 1929, s. 14�20.
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w ci¹gu jednego pokolenia podobna organizacja powsta³a w odpo-
wiedzi na okre�lone zapotrzebowanie spo³eczne, mog³a siê systema-
tycznie rozwijaæ, osi¹gn¹æ swój punkt szczytowy oraz znikn¹æ. Tym
bardziej ¿e i wielko�æ wielu zwi¹zków bywa³a ró¿na, nie mówi¹c
o tym, ¿e prze¿ywa³y one swoiste wzloty czy upadki. Liczba cz³on-
ków takich organizacji waha³a siê od kilkunastu do nawet kilkuset
i wiêcej osób. Czasami przekracza³y one nie tylko granice jednej
wioski czy spo³eczno�ci, ale przybiera³y charakter ponadregionalny.

Mo¿na siê w³a�ciwie przychyliæ do stwierdzenia, ¿e tajne zwi¹z-
ki rzadziej by³y organizacjami naprawdê samoistnymi, wyodrêbnio-
nymi wyra�nie z ca³o�ci struktury jakiej� jednej spo³eczno�ci.

Na tym tle bardzo pozytywnie wyró¿nia siê tajne stowarzysze-
nie Awa z Mali, funkcjonuj¹ce li tylko w spo³eczno�ci Dogonów.
Istnia³o i istnieje w tej grupie etnicznej �od zawsze� � niezale¿nie od
zmian które w niej zachodz¹, spowodowanych ostatnio procesem
globalizacyjnym.

Dogonowie nale¿¹ do grupy ludów woltajskich. S¹ spo³eczno�ci¹
rolnicz¹ rejonu sawanny, zamieszkuj¹c¹ rejon masywu Bandiagara
oraz otaczaj¹cej go równiny na po³udniu Mali. Wznoszone z niewy-
palanej gliniany i kamienia domy i zagrody wioski budowane s¹
zarówno na równinie jak i na p³askowy¿u Bandiagara. Najbardziej
malowniczo usytuowane i najchêtniej odwiedzane dzi� wioski znaj-
duj¹ siê na skraju masywu, na tak zwanym rumowisku (z franc.
falaise). Aktualnie szacuje siê, ¿e populacja ta liczy 450 tys. osób7 .
Podstaw¹ jej utrzymania jest kopieniacza uprawa prosa i sorga,
arachidów, a ostatnio cebuli i papryki. Do czasów nam wspó³cze-
snych ¿yj¹ w wielkich patriarchalnych i patrylokalnych rodzinach.
Ogó³ spo³eczeñstwa podzielony jest na dwie grupy - innepuru (nie-
czystych) oraz inneomo (czystych), wyodrêbnionych jest tak¿e kilka
kast. Rozbudowana jest tutaj wiara w jednego boga stwórcê zwane-

7 Wed³ug http://www.sil.org/ethnoloque w roku 1995 doliczono siê 462 tys.
cz³onków tego plemienia. Jednak jêzykiem dogoñskim mówi oko³o 600 tys. osób.
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go Amma oraz kult przodków i kilka innych kultów religijnych (Binu
i Lebe). Posiadaj¹ powszechnie docenian¹ kulturê artystyczn¹ � licz-
nie tutaj wystêpuj¹ce rze�by, mitycznych i realnych przodków, jak
i jeden z najbogatszych w Afryce asortyment masek. Szacuje siê, ¿e
znanych jest tutaj co najmniej 77 typów masek wyobra¿aj¹cych ludzi
o okre�lonej pozycji spo³ecznej, cudzoziemców, mitycznych przod-
ków, zwierzêta i wa¿kie przedmioty materialne. Maski te wykony-
wane s¹ zwykle z drewna, chocia¿ s¹ tak¿e okazy plecione z barwio-
nego na ciemnobr¹zowo sznurka. Drewniane maski s¹ polichromo-
wane we wzory przynale¿ne poszczególnym regionom czy rodom, te
plecione s¹ bogato zdobione muszelkami cauri. Ka¿da z masek po-
siada okre�lony strój, mit i okre�lone kroki taneczne. Niektóre
z nich � jak na przyk³ad maska sirige, maj¹ ponad 4 metry wyso-
ko�ci. Z kolei, wykonywana raz na 60 lat, z okazji �wiêta sigui,
maska imina na dochodzi do 7, a nawet 9 metrów wysoko�ci. To
jedna z najwiêkszych masek afrykañskich. W przesz³o�ci maski
dogoñskie zwi¹zane by³y wiêzami krwi z poszczególnymi rodami,
a wiedza na temat ich wykonania oraz ca³y rytua³ zwi¹zany z ich
u¿ywaniem przekazywany by³ z pokolenia na pokolenie. Dzi� nie-
które z tych zasad siê rozlu�ni³y, czy nawet zmieni³y. Znalaz³y siê
osoby �z przyuczenia� nosz¹ce poszczególne, �obce im�, typy masek.
Jednak do dzi�, te prawdziwe maski, przechowuje siê tutaj, tak jak
dawniej, w jaskiniach oraz szczelinach skalnych8.

Wiele z rodzajów masek dogoñskich zniknê³o wraz ze �mierci¹
osób, do których nale¿a³y. Nie bez wp³ywu na ten fakt pozostawa³a
tak¿e religia muzu³mañska, coraz popularniejsza na tym terenie,
wyra�nie odcinaj¹ca siê od tej tradycji.

8 Autor tego opracowania prowadzi w tym plemieniu od zesz³ego (2008)
roku szeroko zakrojone stacjonarne badania terenowe projektu badawczego
KBN. Pracê niniejsz¹ mo¿na uwa¿aæ za kontynuacjê zainteresowañ autora kul-
tur¹ Dogonów. W t. 7 �Forum Politologicznego� opublikowany zosta³ artyku³:
Atmo Domnio � refleksje nad przywództwem i stratyfikacj¹ spo³eczn¹ u Dogonów
z Mali, (pod red. A. ¯ukowskiego), Olsztyn 2008, s. 341�352.
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W du¿ej czê�ci beneficjentem ca³ej tej bogatej, nadprzyrodzonej
sfery kultury Dogonów jest i rz¹dzi ni¹ do dzi� - tajne stowarzysze-
nie Awa. W niektórych publikacjach panuje opinia, ¿e Awa jest to
rodzaj kultu i to kultu �mierci w�ród Dogonów. Byæ mo¿e dlatego,
¿e najbardziej znane s¹ aspekty jego dzia³ania zwi¹zane z postpo-
grzebowym �wiêtem dama.

Okre�lenie Awa w spo³eczno�ci Dogonów ma kilka znaczeñ. Awa
to w tajnym jêzyku sigi so cz³onek stowarzyszenia (Awa larani), to
tak¿e sama maska, a raczej jej strój z w³ókien, ale tak¿e pierwszy
zmar³y przodek zamieniony w wê¿a (Awa duno), ale tak¿e tzw. romb
(warkotka, rodzaj czuringi), którego d�wiêkiem rozpoczyna siê �wiê-
to dama oraz sam d�wiêk �g³os Awa� (Awa non). Jest to tak¿e
organizacja, ale i zwi¹zek osób nale¿¹cych do �spo³eczeñstwa ma-
sek�9. Mo¿e dlatego niektórzy badacze okre�laj¹ kulturê Dogonów
jako �kulturê masek�.

Do spo³eczno�ci Awa nale¿¹ bowiem wszyscy mê¿czy�ni, którzy
przeszli obrzêd inicjacji i obrzezania i nie nale¿¹ do jednej z funk-
cjonuj¹cych w tym plemieniu wyra�nie wyodrêbnionych kast.

Oddzielne kasty tworz¹ bowiem u Dogonów kowale, rzemie�lni-
cy zajmuj¹cy siê obróbk¹ skóry oraz osoby paraj¹ce siê obróbk¹
drewna10. Wszyscy cz³onkowie tych kast tworz¹ zamkniête endoga-
miczne grupy. Jednocze�nie, jak wspomniano, przedstawiciele tych
grup nie poddaj¹ siê obrzezaniu, a kobiety ekscyzji.

Cz³onkami stowarzyszenia Awa s¹ wszyscy nieobrzezani mê¿-
czy�ni � ale z grupy innepuru, czyli nieczystych11. O miejscu, które
zajmuje siê w jednej z tych grup, decyduje w pewnym sensie przy-
padek. Dogonowie wierz¹ w swego rodzaju reinkarnacjê dusz. Po

9 Zob. M. Leiris, La langue secrete des Dogons de Sanga, Paris 1948, s. 435.
10 Wa¿kie znaczenie maj¹ w tej grupie kowale, a szczególnie tzw. dyemme

na (wielka skóra) � kowale z pochodzenia w przeciwieñstwie do irin � kowali
�z przyuczenia�. Szczególnie mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci kowali transformacji
w zwierzêta lub ro�liny s¹ tutaj powszechnie doceniane i wykorzystywane.

11 D. Tait, An analitical commentary on the scocial structure of the Dogon,
�Africa� July 1950, Vol. 20, No. 3, s. 193.
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�mierci dusza zmar³ego neni wciela siê w pierwsze dziecko narodzo-
ne w rodzinie. Je�li zmar³y by³ innepuru, dziecko staje siê cz³onkiem
tej grupy, je�li inneomo � tej drugiej.

Stowarzyszenie Awa obejmuje jednocze�nie kilka grup wieku
tumo � osób wspólnie inicjowanych � nie zawsze w tym samym
wieku. Czasami ró¿nica wieku dochodzi do 4�5 lat. Wiê�, która siê
zawi¹za³a w czasie wspólnego wtajemniczenia, ma nierzadko rangê
równ¹ wiêzom krwi. Grupa taka wspólnie przechodzi przez ¿ycie
i sukcesywnie siêga po coraz wy¿sze funkcje spo³eczne w wiosce
i w stowarzyszeniu Awa. Jest to jednocze�nie najbardziej skuteczna
droga przekazu tradycji plemiennej wszystkim cz³onkom m³odszych
grup tumo.

Wiêzy i pozycja, które ³¹cz¹ cz³onków tumo, predestynuj¹ ich do
okre�lonych dzia³añ religijnych zwi¹zanych m.in. z u¿yciem masek.
Maski w dalszym ci¹gu s¹ u Dogonów bytem na tyle ezoterycznym,
¿e prawie do naszych dni ogl¹danie ich przez kobiety by³o do nie-
dawna zabronione. G³ównym obrzêdem, w którym siê pojawiaj¹, jest
wspomniane �wiêto postpogrzebowe dama. Organizowane jest zwy-
kle kilku lat po �mierci zmar³ego. Ma byæ jego ostatnim po¿egna-
niem i wskazaniem mu drogi do �wiata zmar³ych manga. Jest jed-
nocze�nie wyrazem szacunku dla zmar³ego i jego ¿yciowych doko-
nañ. �wiêto to podkre�la tak¿e to¿samo�æ kulturow¹ ca³ego plemie-
nia. Z racji du¿ych kosztów zwi¹zanych z jego organizacj¹ coraz
popularniejsze staj¹ siê u Dogonów dama �zbiorowe�, obejmuj¹ce
kilka osób. 11 maja 2009 roku odby³o siê w Sanga �wiêto dama ku
czci wszystkich zmar³ych od poprzedniego �wiêta (odby³o siê oko³o
5 lat wcze�niej). By³o wielk¹ uroczysto�ci¹ dla ca³ego regionu i wziê³y
w nim udzia³ setki osób12. Obecnie w czasie �wi¹t postpogrzebowych
dama wystêpuje i tañczy czêstokroæ kilkadziesi¹t masek, ale ju¿
tylko kilkana�cie najbardziej popularnych typów. Powstaj¹ jednak

12 W czasie pobytu w tym rejonie w lutym 2009 roku by³em �wiadkiem
rze�bienia maski kanaga przygotowywanej na to �wiêto. Na czas tych prac
kobiety i dzieci (przed inicjacj¹) musia³y opu�ciæ zagrodê.
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ich nowe rodzaje, nie wyszczególnione w pracach M. Griaule czy
A. Doquet13.

Cz³onkowie stowarzyszenia Awa odgrywaj¹ tak¿e wa¿k¹ rolê
w trakcie �wiêta sigui odbywaj¹cego siê raz na 60 lat. W trakcie
tego �wiêta nastêpuje intronizacja nowych dygnitarzy stowarzysze-
nia Awa, zwanych olubaru. W akt ten zaanga¿owana jest du¿a grupa
cz³onków w do�æ mocno zró¿nicowanym wieku, co jest gwarancj¹, ¿e
organizacja ta przetrwa do nastêpnego �wiêta, kolejne 60 lat. Sama
intronizacja jak i wszelkie hymny i rozmowy prowadzone w trakcie
tego �wiêta odbywaj¹ sie w tajnym jêzyku sigi so. Zasób s³ów tego
jêzyka stanowi jednak tylko 1/4 zasobu s³ów któregokolwiek dialek-
tu dogoñskiego14. Udzia³ stowarzyszenia Awa widoczny jest tak¿e
w dorocznym �wiêcie siewu u Dogonów. W³a�ciwie we wszystkich
wymienionych tutaj sytuacjach cz³onkowie zwi¹zku podejmuj¹ siê
funkcji �porz¹dkowych�, czuwaj¹cych nie tylko nad w³a�ciwym �po-
rz¹dkiem zdarzeñ�, ale i nad ³adem, porz¹dkiem i harmoni¹ w trak-
cie trwania obrzêdu. Niewybaczalne s¹ bowiem w tym okresie jakie-
kolwiek spory czy k³ótnie. Ci, którzy siê nie dostosowuj¹ do zarz¹-
dzeñ Awa, nara¿eni s¹ na wysokie grzywny (niezale¿nie od tego kto
by³ winny i kto zacz¹³ k³ótniê). Do niedawna by³y to grzywny
w powszechnej tutaj walucie zastêpczej � muszelkach kauri, obecnie
w pieni¹dzach obiegowych15.

Cytowana przez M. Leirisa � D. Paulme pisa³a � �co roku pod-
czas 4 tygodni [20 dni � tydzieñ u Dogonów trwa 5 dni � przypis
J. £.], które poprzedzaj¹ �wiêto siewów, co 3-4 lata podczas okresu

13 M. Griaule, Masques dogon, Paris 1938; A. Doquet, Les Masques dogon.
Ethnologie savante et etnologie autochtone, Paris 1999.

14 Wed³ug jêzykoznawców jêzyk sigi so ma wiele cech wspólnych z innymi
jêzykami grupy woltañskiej oraz niger-senegalskiej.

15 W czasach badañ prowadzonych przez ekipê M. Graiule�a, w po³owie XX
wieku, by³o to np. odpowiednio 30 tys. i 29 tys. sztuk muszelek. Grzywna ta
dawniej i wspó³cze�nie idzie na fundusz stowarzyszenia i przeznaczana jest
zwykle na zakup artyku³ów ¿ywno�ciowych u¿ywanych podczas �wi¹t (g³ównie
piwa z prosa � konyo) oraz materia³ów i przedmiotów niezbêdnych do obrzêdów.
Zob. M. Palau-Marti, Les Dogon, Paris 1957, s. 48.
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przygotowañ do dama, �wiêta koñcz¹cego ¿a³obê po �mierci wa¿-
nych osób spo³eczno�ci, wreszcie co 60 lat podczas �wiêta sigui,
stowarzyszenie masek pe³ni funkcje policyjne, sprawia ¿e króluje
tutaj pokój i porz¹dek, które musz¹ byæ w owym czasie absolutnie,
na tym terenie przestrzegane�16. Przygotowania i przebieg �wiêta
dama w Sanga w 2009 roku potwierdza w dalszym ci¹gu wysok¹
pozycje i presti¿ tego stowarzyszenia.

Podejmowane przeze mnie w ostatnim okresie prace badawcze
na terenie Afryki Zachodniej potwierdzaj¹, pomimo trwaj¹cych pro-
cesów globalizacyjnych, do�æ stabilny charakter wielu rodzimych
instytucji i zjawisk kulturowych. Przybieraj¹ one nierzadko formy
przetworzone, zmieniaj¹ mo¿e nieco pierwotne funkcje, dostosowu-
j¹c siê do otaczaj¹cej rzeczywisto�ci, lecz w dalszym ci¹gu rola, któr¹
maj¹ do odegrania, pozostaje bez zmian.

Podobnie jest z tajnym stowarzyszeniem Awa. Niektóre elemen-
ty procesów globalizacyjnych, jak np. masowy rozwój turystyki, siê-
gaj¹cy w skali roku w kraju Dogonów nawet kilkudziesiêciu tysiêcy
osób, stawia przed t¹ spo³eczno�ci¹ nowe wyzwania. Dziêki tury-
stom Dogonowie ich obs³uguj¹cy � przewodnicy, tragarze, w³a�ciciele
campingów, handlarze sztuk¹ i pami¹tkami oraz producenci tych¿e,
maj¹ sta³y przyp³yw gotówki (minus prowizja dla biura turystyczne-
go). Rozwija siê, na naprawdê du¿¹, masow¹ skalê ju¿ nie indywi-
dualny handel, ale swego rodzaju przemys³ zajmuj¹cy siê handlem
�dzie³ami sztuki�, zarówno tymi oryginalnymi, jak i tymi �oryginal-
nymi inaczej�17. Sta³e zapotrzebowanie na taki �produkt turystycz-
ny�, jakim s¹ �rytualne tañce masek� (jest w programie prawie
ka¿dej wycieczki), zmusi³ tajne stowarzyszenie Awa do rozdzielenia
swoich funkcji na te sacrum i profanum. Aby dostosowaæ siê do tego

16 M. Leiris, op. cit., s. 48.
17 Wiele obiektów tzw. rzemios³a artystycznego Dogonów wytwarzane jest

�w ich stylu� przez Bambara. Do tej twórczo�ci anga¿owane s¹ czêstokroæ ca³e
wioski. Z uwagi na to, ¿e �sztuka nie zna granic� wiele pami¹tkarskich obiektów
Bambara � popularne plakietki-maski obijane blach¹ sprzedawane s¹ w wio-
skach dogoñskich jako wytwory tych ostatnich.



236 Jacek £apott

rodzaju zapotrzebowania, nie ³ami¹c jednocze�nie zakazu tajno�ci
stowarzyszenie to, ju¿ w roku 1991, utworzy³o w Snaga Troupe Awa
de Sangha � grupê osób nie zwi¹zan¹ formalnie ze stowarzysze-
niem, licz¹c¹ 26 cz³onków i tañcz¹c¹ w maskach, za pieni¹dze, przed
turystami. Z czasem podobne �trupy teatralne� powsta³y w innych
wioskach dogoñskich, szczególnie atrakcyjnych dla turystów � na
przyk³ad w Nombori18. Paradoksalne, ¿e w tañcach dla turystów
tañczy czasami kilkana�cie i wiêcej masek � natomiast w �prawdzi-
wym� �wiêcie dama � ju¿ tylko kilka19.

�Czas p³ynie szybko� � do kolejnego �wiêta sigui zosta³o ju¿
tylko 19 lat, to tak¿e jeszcze tylko kilka du¿ych �wi¹t dama, a tak¿e
19 uroczysto�ci zwi¹zanych ze �wiêtem siewów. Jestem pewny, ¿e
w wypadku stowarzyszenia Awa nic nie stanie na przeszkodzie,
¿eby one kolejny raz zaistnia³y w kulturze Dogonów i jak mówi
Walu Banga szef tajnego stowarzyszenia Awa w Sanga � przebiega-
³y zgodnie z �porz¹dkiem zdarzeñ�.
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IS THERE STILL A PLACE FOR SECRET
SOCIETIES IN AFRICA?

THE CASE OF AWA SOCIETY IN DOGON TRIBE
(MALI)

SUMMARY

Secret societies (set up around an important, hidden goal), witch
are common in the Western Africa, have always had a significant
place in the local culture. For they have been connected to all the
important life events of each member of the tribe � from the rite of
the initiation to the post-burial ceremonies.
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One of the most energetic organisations in this area is the Awa
secret society existing among the Dogon in Mali. It is the union of
people belonging to �the mask society�. Its members are all the men
belonging to the innepuru (or unclean) group and not to any of the
clearly cut casts existing in the tribe. The main rite in which the
masked members of the society participate is the dama post-burial
festivity. It is the last farewell and the public show of respect for the
deceased and his life achievements. The Awa members also play an
important role in another festivity � sigui, witch takes place once
every 60 years. During the latter, an enthronement of the new Awa
dignitaries, called olubaru is carried out. The Awa society participa-
tion is also visible in the annual sows festivity.

The development of the tourism and demand for a �tourist pro-
duct� in form of �ritual mask dances� have forced the Awa to sepa-
rate their sacrum and profanum functions. To adapt to these new
challenges without breaking the rule of secrecy, the society created
Troupe Awa de Sangha � as early as 1991 in Sangha. It is an
informal, separate mask dancing group performing commercially for
the tourists. Paradoxically, there are sometimes as many dozen or
more masks participating in the commercial dances � as opposed to
just a few in a �real� dama festivity.

In fact, in all described situations the society members take on
the role of caretakers, they supervise the order and harmony during
the rite. It is because of Awa that the rituals are carried out in
accordance with the proper �order of events�.


