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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 KOBIETY NALEŻĄCA DO LUDU DAN. 

Moc tej maski zależy od rangi społecznej właściciela, 

którym może być każdy… dorosły mężczyzna. 

 

 

KOBIETA – symbol macierzyństwa, natury i życia. 

 

 

 

 

Według wielu afrykańskich mitów to kobieta pierwsza przyniosła maskę do wioski, a mężczyźni ją 

wykradli. Dlatego maski wytwarzają, maskami zarządzają i maski noszą mężczyźni. 

W tradycyjnej społeczności afrykańskiej zadania są przydzielane ze względu na możliwości fizyczne i 

uzdolnienia  jednostki. Prace podzielone są pomiędzy  różne grupy, w  taki  sposób, aby  tworzyły one 

harmonijną całość. Ten podział przebiega także na linii kobieta – mężczyzna.  
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1. PODZIAŁ PRAC NA MĘSKIE I ŻEŃSKIE 

W  społecznościach  tradycyjnych    Afryki  ta  mężczyznach  spoczywa  obowiązek  utrzymania  rodziny. 

Mężczyźni  wykonują  ciężkie  prace,  a  szczególne  intensywnie  pracują  na  polach  w  czasie  sezonu 

deszczowego. W sezonie suchym mają więcej czasu na odpoczynek. 

Główną  rolą  kobiety w  tradycyjnej  społeczności  jest macierzyństwo. Kobiety wykonują  prace nieco 

lżejsze  niż  mężczyźni,  ale  zabierające  więcej  czasu:  przynoszą  drewno  do  kuchni,  przygotowują 

posiłki,  dbają  o  dzieci,  o  porządek w  domu  i  zagrodzie.  Ciężkim  obowiązkiem  kobiet  jest  noszenie 

wody. Alby dotrzeć do oddalonej kilka kilometrów studni, trzeba wstać wcześnie rano. Wodę nosi się 

w dużych, czasem nawet 20 litrowych pojemnikach. W noszeniu wody często pomagają dzieci. 

 

W  porze  suchej  kobiety  często  zajmują  się  działalnością  rzemieślniczą:  wytwarzają  nici,  garnki, 

sprzedają  warzywa  lub  przygotowane  przez  siebie  potrawy.  Zarobione  w  ten  sposób  pieniądze 

stanowią prywatny majątek kobiety. 
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2. PRACE WSPÓLNE 

Są  zadania,  jak  np.  budowa  domu,  do  których  potrzeba wielu  par  rąk.  Przy  takim  przedsięwzięciu 

mężczyźni  i  kobiety  pracują  wspólnie.  Kobiety  dostarczają  wodę  do  wyrobu  gliny,  a  mężczyźni 

zajmują się przenoszeniem lub przewożeniem tej gliny.  

Podobnie  przy  wyrobie  ubrań  istnieje  ścisła  współpraca:  kobieta  przędzie,  mężczyzna  tka,  kobieta 

farbuje tkaninę, a mężczyzna szyje ubranie. 

Mężczyźni zajmują się też wyrobem koszyków i sznurów, kobiety handlują wyrobami rzemieślniczymi 

na targach. 

Pilnowanie  stad  zazwyczaj  powierzane  jest  młodym  chłopcom.  Od  dzieci  oczekuje  się,  że  będą  

opiekowały się młodszym rodzeństwem i pomagały dorosłym przy pracy. Często zdarza się, że praca 

dzieci przeszkadza im w szkolnych obowiązkach. 

 

 

3. KOBIECA TOALETA 

Pomimo niekończących się obowiązków afrykańskiej kobiety, większość kobiet potrafi jeszcze  znaleźć 

czas  na  upiększające  zabiegi.  Poza  strojem  niezwykle  istotnym  elementem  wyglądu  jest  fryzura  – 

pięknie pozaplatana i dla większego efektu nasmarowana tłuszczem (oliwą, masłem zwierzęcym lub 

masłem  karite,  z  różnymi  dodatkami).  Fryzury  ozdabia  się  koralikami,  szkiełkami  i  sporą  ilością 

metalowych kółek. 

Afrykańskie  kobiety  są  prawdziwymi  mistrzyniami  jeśli  chodzi  o  zdobienie  ciała  biżuterią,  głównie 

wisiorkami i bransoletami. Dawniej bransoletami zdobiono nie tylko nadgarstki, ale i stopy. 
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Zanikającym  zjawiskiem  jest  zdobienie  ciała  uzyskane  dzięki  zabliźnionym  nacięciom,  tzw. 

skaryfikacje.  W  różnych  częściach  Afryki  zdobione  są  nimi  różne  części  ciała.  Tradycyjnie 

wykonywane były w okresie inicjacji i miały znaczenie symboliczne. 

Skaryfikacje  posiadają  zarówno  kobiety  jak  i  mężczyźni.  Mężczyźni  często  też  noszą  biżuterię: 

kolczyki, wisiorki, bransolety, pierścionki. 

 

Mit o stworzeniu kobiety. 

Według mitu ludu Bambara wygląd pierwszej kobiety odbiegał od obecnego jej ideału: 

„[…]  Pemba  był  sam  na  ziemi.  Powiedział  pewnego  dnia:  kurz  wznoszący  się  pod  moimi  stopami 

powoduje moją  tęsknotę.  Rozpoczął więc  z  pomocą wiatru  i  Faro  dalsze  działo  tworzenia.  Piątego 

dnia usłyszał koło siebie kobiecy głos. Poczekaj – rzekł  – nazwę cię i zostaniesz moją żoną. Stworzona 

istota  miała  długie  uszy  i  pierś  zwierzęcą,  reszta  ciała  była  podobna  do  ludzkiej  choć  zakończona 

ogonem. Taką zresztą miała pozostać do końca. Pemba nazwał ją Małą Starą Kobietą o Białej Głowie. 

Małą  –  gdyż wyszła  z  niego,  Starą  –  gdyż  była  jego  emanacją,  a więc  równą mu wiekiem,  Białą  – 

ponieważ wyszła  z  niego, więc  była  czysta  jak  on. Ona dała  początek wielu  roślinom  i  zwierzętom. 

Pierwszym  z  nich  była  pantera. Wszystko  co  powstało  z  niej  miało  duszę,  czyli  siłę  życia  i  odbicie 

(cień). W tym czasie żadna istota nie miała wyodrębnionych członków.  

Ziemia  zaczęła  się  zaludniać  istotami  zrodzonymi  w  chaosie  i  przypadkowo.  Nie  znały  języka  ani 

ubrania. Porozumiewały  się gestami  i  chrząknięciami.  Istoty  te  czciły Pembę  jako  stwórcę.  Znaczyły 

swe twarze skaryfikacją. Ułatwiało to im rozpoznawanie się. […]” 

(za Zofią Sokolewicz „Mitologia Czarnej Afryki”) 

 

 

 

 

 

 

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


