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Wydawać  by  się  mogło,  że  ich  główną  rolą 

jest  ukrywanie.  Jeśli  dać  im  głos,  maski 

odsłaniają  przed  nami  wielowymiarowy 

obraz świata, w którym żyją.  

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

OPOWIEŚCI MASEK – prawdziwe twarze Afryki. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MASKA SŁONIA UŻYWANA W CZASIE INICJACJI 

CHŁOPCÓW Z LUDU BOBO (BURKINA‐FASO) 

 

 

 

Słoń uosabia: siłę, moc i mądrość. 

 

 

 

 

 

 

Przysłowie popularne na teranie Burkiny‐Faso mówi: 

Kiedy wszystkie mrówki się zgadzają, są w stanie unieść słonia. 
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1. POCZUCIE WSPÓLNOTY 

Im  trudniejsze  warunki  życia  tym  ważniejsza  wzajemne  wsparcie  i  współpraca.  W  afrykańskiej 

rzeczywistości  silna  wspólnota  jest  warunkiem  przeżycia.  Mocne  więzi    buduje  się  poprzez 

podtrzymywanie  codziennych  relacji,  ale  także  w  czasie  wspólnego  świętowania.  Święto  to 

szczególny  czas,  kiedy  zbiera  się  cała  społeczność wioski  .  Dzięki  odpowiednim  rytuałom, muzyce, 

tańcom  i  maskom  nawiązuje  się  łączność  z  przodkami.  Bliskość  między  żywymi  i  zmarłymi  ma 

zapewnić  dostatek  i  powodzenie. W  czasie  świąt  odtwarza  się  i  podtrzymuje  tradycyjny  porządek 

społeczny, w którym role są każdemu jasno przypisane. 

 

 

1. ŚWIĘTOWANIE 

Jest  mnóstwo  okazji  aby  świętować:  są  święta  mające  zapewnić  urodzaj  i  organizowane  w 

podziękowaniu  za  udane  żniwa,  święta  z  okazji  narodzin,  ślubów  i  pogrzebów. Niezwykle  istotne  i 

hucznie obchodzone są  inicjacje, czyli symboliczne momenty, kiedy z okresu dziecięcego przechodzi 

się do grona osób dorosłych. Zazwyczaj dziewczynki i chłopcy przechodzą inicjację osobno, ponieważ 

w  dorosłym  życiu  czekają  ich  zupełnie  inne  role  społeczne  (rola  społeczna  to  zbiór  praw  i 

obowiązków, które obowiązują osobę zajmującą jakąś pozycję społeczną). 
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2. INICJACJA ‐ RYTUAŁ PRZEJŚCIA 

Inicjacje, tak narodziny, nadanie imienia, małżeństwo, pogrzeb, należą do tzw.  obrzędów przejścia. 

Osoba poddana inicjacji zmienia swoją pozycję społeczną, przechodzi z jednej fazy życia do drugiej, w 

związku  z  tym  zmieniają  się  jej  prawa  i  obowiązki.  Obrzędy  inicjacyjne  zazwyczaj  są  bardzo 

rozbudowane, trwają kilka dni i angażują całą lokalną społeczność.  

Inicjowani przechodzą kilka etapów inicjacji, w czasie których zapoznawani są z wiedzą niedostępną 

dla  nie‐inicjowanych. Wiedza  ta  dotyczy  różnych  spraw  (  także  praktycznej  natury)  i  jej  zasadność 

opiera się na mitycznych opowieściach, które często odwołują się do mitycznych czasów początku. 

Przykładem mitu o początku może być ta oto opowieść: 

 Kiedy  świat  został  już  stworzony,  było  na  nim  mnóstwo  różnych  gatunków  roślin  i  mnóstwo 

gatunków zwierząt. Potrzebny był ktoś, kto będzie tym wszystkim zarządzał. W tym celu przez bogów 

wyznaczeni  zostali  przywódcy:  słoń,  ponieważ  był  mądry,  lampart,  ponieważ  był  silny  i  przebiegły, 

małpa,  ponieważ  była  złośliwa  i  zwinna.    Aby  świat  był  jeszcze  lepszy,  bogowie  powołali  do  życia 

człowieka,  dali  mu  siłę,  potęgę  i  piękność.  Powiedzieli  do  niego:  „Weź  ziemię,  ty  jesteś  panem 

wszystkiego  co  istnieje.  Ty  jesteś  panem  i  wszystko  ci  jest  poddane”.  I  rzeczywiście  wszystko  go 

słuchało.  Ale  między  zwierzętami  to  słoń  nadal  zajmował  pierwsze  miejsce  ze  względu  na  swoją 

mądrość.  

(fragment mitu Fanów) 
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3. TAŃCE INICJACYJNE 

Mądrość jest cechą niezwykle pożądaną na wszystkich etapach ludzkiego życia, ale w szczególności, 

kiedy osiąga się wiek dojrzały ‐ czas odpowiedzialności  i podejmowania trudnych życiowych decyzji. 

Nie dziwi więc, że do rytualnych tańców inicjowani zakładają właśnie maskę   słonia. Dodatkowo by 

zwiększyć efekt tańca i tajemniczości do głównej części maski doczepiany jest strój z liści i gałązek. 

 

 

Długa biała broda także jest symbolem długo gromadzonego życiowego doświadczenia i mądrości.  

 

 

 

 

 

Zakup obiektu dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 


