


NIEWOLNICY KOBIET, 
CZYLI POKREWIEŃSTWO ŻARTÓW 

DOGONÓW I KURUMBA
Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej



LUCJAN BUCHALIK

WROCŁAW 2009
POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE

NiewolNicy kobiet,  
czyli pokrewieństwo żartów 

Dogonów i kurumba
Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej

POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE
SOCIÉTÉ POLONAISE D’ETHNOLOGIE

prace etnologiczne
TRAVAUX ETHNOLOGIQUES

TOM XX
POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ
ryszarDa VorbricHa

POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE

1895



pamięci ojca

Komitet Redakcyjny:
Ryszard Vorbrich – przewodniczący
Przemysław Hinca

Recenzenci:
Zbigniew Jasiewicz
Jarosław Różański 

Projekt okładki: I-see design
Fotografie ze zbiorów Lucjana Buchalika
Redakcja: Katarzyna Wróbel
Tłumaczenie: Barbara Pawłowska

Książka dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Muzeum Miejskie w Żorach 

Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną

Auchan Żory

wydana we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim

© Copyright by Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
© Copyright by Lucjan Buchalik

ISBN PTL: 978-83-87266-92-9
ISBN MM: 978-83-927506-3-5

Wydawca:
POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE
50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 11
tel. 071/321-16-10, fax 071/321-16-14
e-mail:ptl@free.ngo.pl

Współwydawca:
MUZEUM MIEJSKIE
44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1
tel./fax 032/434 37 14
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl

Skład: I-see design
Druk i oprawa: Drukarnia GS, Kraków



6 7

 2.1.1. Praojczyzna, przyczyny i przebieg migracji ............................................69
 2.1.2. Pierwotni mieszkańcy Falez Bandiagary  ................................................73
2.2. Historia Kurumbów  .........................................................................................74
 2.2.1. Praojczyzna Kurumbów ...........................................................................74
 2.2.2. Pierwotni mieszkańcy dorzecza Białej Wolty ..........................................77
 2.2.3. Królestwa Kurumbów ..............................................................................78
2.3. Dogonowie i Kurumbowie w dorzeczu Białej Wolty .......................................82
 2.3.1. Wspólny teren zamieszkania ...................................................................82
           2.3.1.1. Koegzystencja i asymilacja .........................................................85
           2.3.1.2. Konflikty .....................................................................................87
 2.3.2. Wojny Dogonów i Kurumbów z sąsiadami .............................................89
           2.3.2.1. Wojny z królestwami Mossi........................................................89
           2.3.2.2. Wojna Kurumbów z Djilgodji – królestwem Fulbów .................92
 2.3.3. Wpływ wojen na relacje między Dogonami i Kurumbami .....................93
 2.3.3.1. Asymilacja ............................................................................................93
 2.3.3.2. Wyjście Dogonów z królestw Kurumbów ............................................94
2.4. Współczesne kontakty obu ludów...................................................................100
2.5. Nowe trendy migracyjne .................................................................................101

rozdział 3 ..........................................................................................................103
braterstwo Dogonów i kurumbów w świetle badań ........................................103
3.1. Istota braterstwa ..............................................................................................103
 3.2. Geneza braterstwa między Dogonami a Kurumbami ...............................109
 3.2.1. Pochodzenie od wspólnego przodka ......................................................114
 3.2.2. Świadomość wspólnoty kultury .............................................................116
 3.2.3. Mityczna więź substancjalna .................................................................120
 3.2.4. Wspólnota losów ....................................................................................124
3.3. Świadomość braterstwa i sąsiedztwa ..............................................................128
 3.3.1. Braterstwo jako element tożsamości .....................................................128
 3.3.2. Sąsiedztwo jako przejaw koegzystencji różnych ludów ........................130
 3.3.3. Braterstwo i sąsiedztwo elementami wspólnych przestrzeni .................131
3.4. Przejawy świadomości braterstwa ..................................................................133
 3.4.1. Istota żartów-złośliwości .......................................................................133
 3.4.2. Przykłady żartów-złośliwości ................................................................141
 3.4.3. Świadomość braterstwa w tradycji ustnej ..............................................144
3.5. Autorytety lokalne jako źródło wiedzy ...........................................................158
 3.5.1. Tradycja ustna ........................................................................................159
 3.5.2. Tradycja spisana .....................................................................................164
3.6. Zmiany w świadomości braterstwa .................................................................167
 3.6.1. Zanik świadomości braterstwa ..............................................................167
 3.6.2. Nowe formy więzi społecznych .............................................................171

spis treści

wstęp .....................................................................................................................12
1. przedmiot i cel pracy .........................................................................................12
2. charakterystyka terenu badań  ........................................................................15
3. stan badań  .........................................................................................................17
4. założenia metodologiczne .................................................................................20
4.1. Kategorie i terminy  ..........................................................................................20
 4.1.1. Świadomość a wiedza historyczna  .........................................................20
 4.1.2. Etniczność  ...............................................................................................21
 4.1.3. Tradycja ustna  .........................................................................................25
 4.1.4. Braterstwo  ...............................................................................................27
4.2. Metoda  .............................................................................................................28
4.3. Źródła  ...............................................................................................................30
4.4. Techniki badawcze  ...........................................................................................32
4.5. Przebieg własnych badań terenowych  .............................................................36

rozdział 1  ...........................................................................................................40
obraz środowiska kulturowego ............................................................................40
1.1. Historyczna panorama regionu .........................................................................40
1.1.1. Królestwa Mossi ............................................................................................41
 1.1.2. Djilgodji – państwo Fulbów ....................................................................42
 1.1.3. Epoka kolonialna i powstanie niepodległych państw ..............................44
1.2. Wspólnota kultury  ............................................................................................47
 1.2.1. Podstawy gospodarki  ..............................................................................48
 1.2.2. System społeczny .....................................................................................51
 1.2.3. System religijny  ......................................................................................56
 1.2.4. Sztuka  .....................................................................................................60
           1.2.4.1. Malowidła, ryty i rzeźby  ............................................................62
           1.2.4.2. Maski  .........................................................................................63
           1.2.4.3. Symbolika  ..................................................................................65

rozdział 2 ............................................................................................................69
Historia Dogonów i kurumbów ............................................................................69
2.1. Historia Dogonów .............................................................................................69



8 9

slaves of women.
relationships between Dogon and kurumba Jokes.  

 The Study of West African Etnohistory.

table of contents

introduction:
1. Subject and purpose of the study ...................................................................... 12
2. Characteristics of the research area  ..................................................................15
3. State of research .................................................................................................17
4. Assumptions of methodology ............................................................................20
4.1. Categories and terms. ........................................................................................20
 4.1.1. Awareness vs. historical knowledge ........................................................20
 4.1.2. Ethnicity. ..................................................................................................21
 4.1.3. Oral tradition. ...........................................................................................25
 4.1.4. Brotherhood .............................................................................................27
4.2. Method  .............................................................................................................28
4.3. Sources ..............................................................................................................30
4.4. Research techniques. .........................................................................................32
4.5. Course of own field research .............................................................................36

chapter 1. View of the cultural environment of „Niger bend”
1.1.    Historical panorama of the region ..................................................................40
 1.1.1 The Mossi Kingdoms ................................................................................41
 1.1.2. Djilgodji – state of Fulbe people .............................................................42
 1.1.3. The colonial era and establishing independent states ..............................44
1.2. Community of culture .......................................................................................47
 1.2.1. Bases of economy ....................................................................................48
 1.2.2. Social system ...........................................................................................51
 1.2.3. Religious system ......................................................................................56
 1.2.4. Art ............................................................................................................60
 1.2.4.1. Paintings, engravings and sculptures ....................................................62
 1.2.4.2. Masks ....................................................................................................63

Podsumowanie ......................................................................................................178
bibliografia ...........................................................................................................184
indeks informatorów ...........................................................................................200
indeks terminów...................................................................................................207
wykaz map ...........................................................................................................214
wykaz ilustracji w tekście ...................................................................................215
wykaz tabel ..........................................................................................................216
indeks  ...................................................................................................................217
 abstract  ................................................................................................................225
wykaz zdjęć . ........................................................................................................231



10 11

 3.5.2. Written tradition .....................................................................................164
3.6. Changes in the brotherhood awareness  ...........................................................167
 3.6.1. Degeneration of brotherhood awareness ...............................................167
 3.6.2. New forms of social bonds ....................................................................171

summary ...............................................................................................................178
bibliography .........................................................................................................184
list of informants (1995-2004) ............................................................................200
index of terms .......................................................................................................207
list of maps ..........................................................................................................214
list of illustrations ...............................................................................................215
list of tables..........................................................................................................216
index ......................................................................................................................217
abstract .................................................................................................................225
list of photography..............................................................................................231

 1.2.4.3. Symbolism ............................................................................................65

chapter 2. the History of the Dogon and the kurumba
2.1. The History of the Dogon ..................................................................................69
 2.1.1. Place of origin, reasons and course of migration .....................................69
 2.1.2. Original inhabitants of Falaise Bandiagara ..............................................73
2.2. The history of the Kurumba ...............................................................................74
 2.2.1. Place of origin of the Kurumba  ..............................................................74
 2.2.2. Original inhabitants of the White Volta basin ..........................................77
 2.2.3. The Kingdom of the Kurumba .................................................................78
2.3. The Dogon and the Kurumba in the White Volta basin  ....................................82
 2.3.1. Common area of living  ...........................................................................82
 2.3.1.1. Coexistence and assimilation ................................................................85
 2.3.1.2. Conflicts ................................................................................................87
 2.3.2. Wars of the Dogon and the Kurumba with their neighbours ...................89
 2.3.2.1. Wars with the Kingdoms of Mossi .......................................................89 
2.3.2.2. War of the Kurumba with Djilgodji, the Kingdom of Fulbe  ......................92
 2.3.3. Influence of wars on the relationship between the Dogon  
           and the Kurumba ......................................................................................93
 2.3.3.1. Assimilation ..........................................................................................93
 2.3.3.2. Exodus of the Dogon from the Kurumba Kingdom .............................94
2.4. Contemporary relations between the two peoples  ..........................................100
2.5. New migration trends ......................................................................................101

chapter 3. awareness of brotherhood between the Dogon and the kurumba 
3.1. The essence of brotherhood  ............................................................................103
3.2. Genesis of brotherhood between the Dogon and the Kurumba . .....................109
 3.2.1. Descendants of the same ancestor .........................................................114
 3.2.2. Awareness of the community of culture.................................................116
 3.2.3. Legendary essential ties .........................................................................120
 3.2.4. Common fate  ....................................................................................... 124
3.3. Awareness of brotherhood and neighbourhood .............................................. 128
 3.3.1. Brotherhood as an element of identity  ..................................................128
 3.3.2. Neighbourhood as a sign of various tribes’ coexistence  .......................130
 3.3.3. Brotherhood and neighbourhood as elements of common spheres  .......... 131
3.4. Expressions of brotherhood awareness  .......................................................... 133
 3.4.1. The essence of malicious jokes  .............................................................133
 3.4.2. Examples of malicious jokes  ............................................................... 141
 3.4.3. Awareness of brotherhood in oral tradition ............................................144
3.5. Local authorities as a source of knowledge  ................................................... 158
 3.5.1. Oral tradition ......................................................................................... 159



12 13

przejawy – szczególnie w tradycji ustnej, w świadomości i postawach dwóch wybranych 
ludów afrykańskich: Dogonów z Mali2 i Kurumbów z Burkiny Faso3. Omawiam także 
jego współczesne oblicze ukazujące stopniowy zanik świadomości braterstwa. Współ-
cześnie nośnikami tej tradycji są głównie rodzime autorytety lokalne (tradycyjne) – wo-
dzowie i kapłani poszczególnych kultów4. Zdarza się jednak, że posiadana przez nich 
wiedza nie zawsze przekazywana jest młodszym pokoleniom i ulega zanikowi.

Od lat 30. XX wieku – dzięki tej miary badaczom francuskim jak M. Griau-
le – oba ludy (zwłaszcza Dogonowie) zdobyły trwałą pozycję w literaturze etnolo-
gicznej. Problem genezy i wzajemnych relacji tytułowych ludów stał się przedmio-
tem długotrwałego dyskursu naukowego i trwających do dziś sporów. Dane histo-
ryczne i językoznawcze na ich temat konfrontowane były przez lata z wynikami ba-
dań archeologicznych i antropologicznych. Jednak zamiast wyjaśnić złożone dzieje 
Dogonów i Kurumbów, dodawały jedynie nowe pytania badawcze oraz poszerzały 
przedmiot analizy. Należy do nich np. problem kultury Tellem, który trwałe skom-
plikował obraz relacji między oboma tytułowymi ludami.

Celem niniejszej pracy jest próba odtworzenia historii Dogonów i Kurumbów, 
wyjaśnienie, dlaczego oba ludy uważają, że łączą je szczególne więzi, które nazywa-
my stosunkami braterstwa, a także jaką rolę w tym dychotomicznym układzie grają 
pół-mityczni przedstawiciele kultury Tellem, pełniący rolę raz historycznych sąsia-
dów Dogonów, innym razem zaś przodków Kurumbów.

Analiza literatury oraz moje pierwsze, sondażowe badania terenowe pozwoliły 
na sformułowanie wstępnej hipotezy:

- we współczesnej kulturze obu ludów funkcjonuje wiele podobnych cech kul-
turowych świadczących o ich wspólnocie;

- obok wspólnych cech kulturowych istnieją cechy różnicujące te ludy;
- istnieją przesłanki mówiące o tym, że Dogonowie i Kurumbowie zamieszki-

wali w przeszłości wspólny obszar;
- w przeszłości, w wyniku zagrożenia i obrony przed wspólnym wrogiem – zro-

dziło się poczucie braterstwa;

2 Endoetnonimu Dogon (l.p. Dogo) jako pierwsi użyli etnolodzy francuscy w latach 30. XX wieku. Sąsiednie ludy 
nazywają ich także: Tombo – Bambarowie [Palau-Marti 1957: 4], Habe – Ful-bowie, Kipsi – Mossi, Akiba („ludzie 
północy”) – Kurumbowie [SawAl](charakterystyka informatorów znajduje się w wykazie). Najnowsze opracowanie 
zamieszczone na stronach internetowych Summer Institute of Linguistics zalicza język Dogonów (dogo so) do wielkiej 
rodziny językowej Niger-Kongo, grupy Volta-Kongo. W 1998 roku szacowano liczbę Dogonów na 553 600 osób, do 
dzisiaj większość z nich zamieszkuje w Republice Mali, a tylko kilka tysięcy mieszka w sąsiedniej Burkinie Faso [SIL 
2005b].
3 Kurumbowie określają się endoetnonimem Kurumba (l.p. Kurumdo). Określani są także terminami: Koromfe 
(Kurumfe – nazwa ich języka, używana także jako etnonim), Fulse – Mossi, Tellem – Dogonowie, Kurminkobe – 
Fulbowie [Brasseur, Le Moal 1963: 16]. Wspomniane już opracowanie klasyfikacji języków Afryki zamieszczone 
na stronach internetowych Summer Institute of Linguistics zalicza języki Kurumbów (koromfe, kurumfe) do wielkiej 
rodziny językowej Niger-Kongo, grupy Volta-Kongo. W 2001 roku liczbę Kurumbów szacowano na 196 000 miesz-
kających w Burkina Faso [SIL 2005a] i około 3 000 osób w Republice Mali [GoA].
4 W socjologii można się zetknąć z terminem „autorytet tradycyjny” polegającym na przekonaniu, że osoba rządząca 
ma naturalne prawo do panowania dane jej od boga lub dziedziczone po przodkach [Olechnicki, Załęcki 1997: 25].

wstęp

„Młodzi nie interesują się swoją kulturą i historią, 
kiedy my odejdziemy, to będzie koniec królestwa.”

[Lurumyo Konfe Hamidou Sigiri]

1. przedmiot i cel pracy

Słowa władcy Lurum – najstarszego z królestw Kurumbów – ujawniają tro-
skę starszego pokolenia – strażników tradycji – o zachowanie tożsamości ich ludu1. 
Zmiany polityczne i cywilizacyjne ostatnich dekad sprawiły bowiem, iż ustna forma 
przekazu kulturowego traci tu – jak i w całej Afryce – na znaczeniu, doprowadzając 
czasami w konsekwencji do przerwania ciągłości tradycji. Dla Afrykańczyków prze-
kaz ustny był tym, czym dla Europejczyków dawne źródła pisane i kroniki. Przerwa-
nie lub zmarginalizowanie tego środka transmisji kultury groziło zmianami dotych-
czasowych form tożsamości. Młode pokolenie, niepartycypujące już w ustnych for-
mach przekazu, nie tylko słabiej odnajduje siebie w kontekście tradycyjnych relacji 
genealogicznych i etnicznych, ale straciło także walor kolejnego ogniwa przekazu-
jącego następnym generacjom doświadczenia i wiedzę przodków.

Sprawą najwyższej wagi dla afrykanistyki jest zatem poznanie i utrwalenie tre-
ści jak największej liczby przekazów ustnych oraz wykazanie ich znaczenia dla ana-
liz naukowych, nie tylko historycznych, lecz także antropologicznych i etnologicz-
nych. Warto więc dokładniej zbadać treści, które niesie ze sobą przekaz ustny i nie 
odrzucać ich zbyt pochopnie w badaniach naukowych. 

Źródła pochodzące z przekazów ustnych okazują się szczególnie przydatne w anali-
zie etnohistorycznej, stosowanej między innymi w badaniach relacji interetnicznych. Jed-
nym z najważniejszych aspektów tych relacji jest subiektywna świadomość ich ciągło-
ści oraz próby określenia ich w kategoriach światopoglądowych. Taką próbą konceptu-
alizacji relacji interetnicznych jest – spotykane w wielu regionach świata – pojęcie  „bra-
terstwa”. 

To właśnie pojęcie „braterstwa” stanowi główny przedmiot niniejszej dysertacji. 
Przedstawiam proces tworzenia się tej specyficznej kategorii relacji interetnicznych, jej 

1 Ważniejsze etnonimy, toponimy, osoby i terminy – zobacz w Indeksie terminów.
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2. charakterystyka terenu badań 

Badany teren obejmuje ziemie leżące między 15,2 a 14,5 stopniem szeroko-
ści geograficznej północnej, oraz między 3,7 a 0,5 stopnia długości geograficznej 
zachodniej. Leży on w tzw. „łuku Nigru”5 w Republice Mali i Ludowo-Demokra-
tycznej Republice Burkina Faso (dawniej Górna Wolta). Jest to obszar dość rozległy, 
o powierzchni 450 na 200 kilometrów (mapa nr 1)6. 

Teren ten tworzy zamkniętą część równiny znajdującej się na wysokości 260-280 
m n.p.m., dominującej na południu i wschodzie zakola Nigru. Równina najeżona jest 
pagórkami i urwiskami skalnymi, zwanymi również falezami (o wysokości 400-600 
m n.p.m.), które ciągną się od Djibassa, wzdłuż rzeki Bani do Douentzy, skręcając da-
lej na wschód aż do Hombori. Tutaj właśnie znajduje się najwyższe wzniesienie Mali 
– Mont Hombori (1 155 m n.p.m.). Bardziej na południe rozciąga się Równina Gondo, 
następnie teren znów się podnosi, można spotkać samotne, silnie zerodowane pagórki 
o wysokości 300-400 m n.p.m., z których najwyższy (505 m n.p.m.) znajduje się 4 ki-
lometry na południe od Bourzangi. 

W kraju Dogonów7 możemy wyróżnić 3 regiony geograficzne: płaskowyż na pół-
nocnym zachodzie (Płaskowyż Bandiagary), urwiska skalne – falezy (Falezy Bandia-
gary) oraz równiny (Gondo i Seno) na południowym wschodzie. Potężna powierzchnia 
płaskowyżu zbudowana jest z płyty skalnej, uformowanej przez piaskowiec zawiera-
jący duże ilości żelaza, zasłoniętej miejscami ilastym żółtym piaskiem. Na zachodzie 
płyty wtapiają się w ziemię, na wschodzie tworzą zaś wspomniane strome urwiska 
skalne, które górują nad równinami, użyźnionymi produktami rozkładu falez [Czeppe, 
Flis, Mochnacki 1968: 494-495]. Zamieszczone poniżej mapy przedstawiają budowę 
geologiczną omawianego obszaru oraz ukształtowanie terenu (mapa nr 2). 

5 „Łuk Nigru” – duże zakole utworzone przez rzekę Niger płynącą na północ w kierunku Sahary, potem zakręcają-
cą na wschód, wreszcie kierującą się na południe w stronę Zatoki Gwinejskiej.
6 Klimat omawianego obszaru jest typu sahelskiego, tzn. przejściowego między podrównikowym suchym 
a zwrotnikowym kontynentalnym. Pora sucha i ciepła trwa od marca do czerwca. Maksymalne temperatury do-
chodzą do 40-45° C pod koniec pory suchej. [Ratajski 1966: 264; Maik 1999: 33]. Od listopada do lutego trwa 
nieco chłodniejsza pora sucha, charakteryzująca się dużą różnicą temperatur między dniem a nocą, kiedy to tem-
peratura chwilami spada (nad ranem) do 15°C. Średnia roczna temperatura waha się w granicach 25-28°C. 
 Na badanym obszarze występuje typowa dla sawanny szata roślinna, która jest odbiciem warunków klimatycz-
nych. Dominującym elementem florystycznym są trawy, szczególnie twardolistne gatunki z rodzajów Andropogon 
i Pennisetum. Występują także sukulentowe wilczomlecze (Euphorbia) i aloesy (Aloë) [Podbielkowski 1977: 130]. 
 Pustynnienie kraju powoduje ubożenie fauny i flory. Jeszcze w połowie XX wieku, w „łuku Nigru”, licznie wystę-
powały lwy, żyrafy, strusie, słonie, hipopotamy oraz wspomniane krokodyle. Dziś spotkać tu można głównie małpy, 
węże, żółwie, hieny, lisy, szakale, zające, dzikie pentarki, kuropatwy, gryzonie, z rzadka antylopy czy pantery.
7 Krajem Dogonów nazywam zwarty obszar, gdzie dominującym ludem pozostają Dogonowie. Leży on w regio-
nie Mopti, centralnej części Mali, w okręgach Bandiagara i Douentza. Rozproszone osadnictwo Dogonów można 
spotkać również w północnych rejonach Burkiny Faso, w prowincjach Soum w regionie Sahel i Yatenga w regionie 
Północnym, przy granicy z Mali. 

- poczucie braterstwa ukształtowało się wskutek świadomości posiadania 
wspólnego przodka, wspólnej kultury, wspólnoty losów; 

- współcześnie, kiedy nie ma już wspólnego wroga oraz po odejściu Dogonów 
(na północ), wiedza na temat braterstwa zanika; 

- przeważające dziś cechy różnicujące nie są zagrożeniem dla świadomości wspólnoty;
- cechy wspólne i różnicujące tworzą obecnie więzi tożsamości, szczególnie 

istotne w obliczu wkraczania i adaptacji w ich życie elementów cywilizacji 
technicznej. 

Przedstawiona wyżej wstępna hipoteza dała podstawę do sformułowania nastę-
pujących pytań badawczych niezbędnych do jej weryfikacji: 

- które cechy kultury u obu ludów są wspólne, a które je różnicują?
- czy Dogonowie i Kurumbowie mają istotnie wspólne korzenie?
- czy Kurumbów możemy uważać za potomków ludności kultury Tellem?
- dlaczego oba ludy uważają się za braci?
- w czym przejawia się poczucie braterstwa? 

mapa nr 1: Teren badań.
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19C. Spichlerze z prosem.

20. Ogrody w pobliżu tamy.

19A. Pole na półce skalnej.

19B. Dziewczyna z kłosami prosa.
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23A. Zabudowa wioski na Płaskowyżu Bandiagary.

23B. Zagroda w Falezach Bandiagary – ginna.

21. Ogród nawadniany wodą ze studni.

22.  Składanie ofiary przed rozpoczęciem 
budowy domu.
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26A. Kaplica na Płaskowyżu Bandiagary.

26B. Katecheta Marthen Djiguiba przed kaplicą.

24. Tradycyjny dom Kurumbów.

25. Meczet w stylu sudańskim.
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28.  Krawiec prezentujący tradycyjne spodnie 
zdobione ornamentem geometrycznym.

29. Garncarka.

27A. Plecionkarz pracujący w togu na.

27B. Plecionkarz we własnej zagrodzie.



250 251

33.  Władca ziemi Asendesa Belem Samba 
obok ołtarza a sende.

32. Władca ziemi Asendesa Sawadogo Sino.
30. Dogonowie zamieszkujący kraj Kurumbów.

31. Autorytet lokalny Sawadogo Almisi.
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36. El-Hadj Mohamed Goro (imam) i el-Hadj Nohon Goro.

37. Hogon Salou Aya w otoczeniu informatorów Mamoudou Aya i Ali Aya.

34. Władca ziemi Asendesa Zina Sibiri.

35. Władca ziemi Asendesa Porgo Dibga.
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41. Autorytety lokalne Douna Malik i Douna Hali.

42. Autorytet lokalny Maiga Amadou.

40. Autorytety lokalne: Aya Adou i Aya Amidou.

38. Kuneyo Tenga Ganame. 39. Informator Lora Amadou.
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43. Syn Lurumyo Kasoum Konfe.

44.  Informator Asendesa Sawadogo Nomba Maasogo oraz przewodnik-tłumacz Sawadogo Adama  
po zakończeniu wywiadu.






