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AFRICKÉ	MASKY	
S tradičním africkým uměním je v evropském prostře-
dí často spojována dřevěná obličejová maska, jež je 
nahlížena téměř výhradně z estetického hlediska. Pro 
Afričana žijícího tradičním způsobem života je maska 
však součástí každodenního života. V jeho očích sym-
bolizuje paměť kmene, připomínku všeho důležitého, 
soudních rozsudků a komunikace se světem duchů1.
Masky se používají zejména v západní a střední Af-

rice. Ve většině případů se jedná o společnosti neli-
terární. Tyto společnosti mají stejně jako společnos-
ti literární potřebu zaznamenávat jednotlivé události 
z  historie a vysvětlovat a odůvodňovat pravidla, kte-
rá jsou ve společnosti závazná. Maska tak nemá jen 
roli estetickou, která je z hlediska Afričanů zcela mar-
ginální, ale také důležitou roli sociální. Je významným 
komunikačním prostředkem uvnitř tradičních spo-
lečenských systémů. Může upozornit na některé ne-
švary společnosti. Tanečníkovi v masce je dovoleno 
kritizovat i nejvyšší příslušníky společnosti zcela bez-
trestně. Tuto relativní moc má maska jen díky odliš-
nému chápání jejího významu v tradičních afrických 
společnostech. Maska komunikuje s účastníky perfor-
mance nejen prostřednictví mluveného slova, ale pře-
devším pohyby či gesty rukou.

 Masky jsou především neoddělitelnou částí inici-
ačních slavností, při kterých se stávají mladí Afričané 
dospělými. Masky používají většinou muži a v mnoha 
případech na ně nesmějí ženy ani pohlédnout. Výji-
mečně však vystupují v maskách i ženy (např. mas-
ky tajné společnosti Bundu z Libérie a Sierry Leone). 
Avšak ani každému muži není dovoleno účastnit se 
všech vystoupení masek. Části některých rituálů jsou 
určeny pouze hrstce zasvěcených a ostatní o nich ne-
mají ani ponětí. Maska je nadána v tradiční africké 
kultuře zcela zvláštní mocí. Dokáže změnit identitu 
nositele, který se tak stává dávno zemřelým předkem 
nebo mocným duchem člověka či zvířete. 
Výroba masek podléhá přísným pravidlům. Výběr 

materiálu je po generace předem stanoven. Některé 
masky se vyrábějí z lehkých dřev jiné pouze z tvrdých. 
Stejně tak jsou stanoveny pravidla pro to, jaké prvky 
se musí na masce objevit (např. postava chameleona 
na maskách wambele od Senufů z Pobřeží slonoviny). 
Tyto soubory znaků, které smí řezbář použít, mají dů-
ležitou komunikační roli. Bez jediného slova zasvěce-
ní členové společnosti poznají obsah sdělení vystou-
pení masky. Již zmíněná maska wambele doprovází 
duchy čarodějnic na pohřebiště. Tanečník v této masce 
tančí nad hroby čarodějnic, aby se jejich duchové  
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ABSTRAKT
Symbolem tradičního afrického umění je maska. Evropany je vnímána 
především z estetického hlediska. Pro Afričana žijícího tradičním způso-
bem života je však neoddělitelnou součástí každodenního života. Maska 
je pamětí kmene, připomíná důležité předky, upozorňuje na nedostatky 
současné společnosti a připomíná tabu, která je třeba dodržovat pro 
zdárný chod celé společnosti. Na základě několika příkladů především 
ze západní Afriky jsou dokumentovány jednotlivé role masky při růz-
ných přechodových rituálech. Zdůrazněna je především její komunikační 
role. Maska má své důležité místo i v současné africké kultuře. Motivy 
masek můžeme nalézt v mnoha výtvarných dílech nebo dramatickém 
umění. 

ABSTRACT
The mask is one of the symbols of the traditional African art. Western 
people regard the masks primarily as artifacts with some aesthetical 
value whereas Africans with their traditional way of life understand 
them as an integral part of their everyday lives. The mask is the memory 
of the tribe, it reminds people of honoured tribal ancestors, points to 
failures of the contemporary society and highlights the taboos which 
are necessary for the sound functioning of the society. On the basis of 
several examples, especially from Western Africa, roles of the mask in 
„rites de passage“ are illustrated. The communication role of the mask is 
also emphasized. The mask plays an important role also in the modern 
African culture as the motifs of masks can be found in numerous works 
of art as well as in the comtemporary drama. 
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nechtěli vrátit a škodit živým. Řezbář, který 
masku vyrábí, musí zachovat všechna pra-
vidla, nesmí do díla vkládat žádnou vlastní 
invenci, která by byla pro ostatní členy spo-
lečnosti nečitelná. Pokud se rozhodne vý-
robce začlenit nějaký nový prvek, jako je 
např. využití syntetických výrazných ba-
rev nebo nový tvar (letadlo, plechovka od 
Coca-Coly aj.), děje se tak vždy v souladu 
s celospolečenským povědomím. Přidáván 
může být jen prvek, který je společností při-
jat a má zcela pevně vymezenou roli. 
Každá výroba masky má několik fází: vý-

běr vhodného materiálu, samotná řezbářská 
práce, pokrytí povrchu malbou nebo další-
mi materiály živočišného nebo rostlinné-
ho původu. Cílem první fáze výroby mas-
ky je vyčlenit výrobní materiál z rostlinné 
říše a povýšit jej na výjimečnou hmotu, kte-
rá se stane maskou. Stromy, z jejichž dřeva 
se masky vyrábějí, mohou být poraženy jen 
v určitou denní dobu. V tento okamžik má 
v sobě dřevo stromů největší přítomnost ži-
votní síly. Životní síla přejde prostřednic-

tvím masky i na tanečníka, který v ní vy-
stupuje. Druhá fáze je věnována procesu 
výroby. V mnoha tradičních společnostech 
se věnuje výrobě specialista, který pracu-
je na odlehlém místě mimo vesnici. Při své 
práci nesmí být nikým rušen. Podle starých 
a závazných vzorů vytvoří řezbář masku, 
která má pro členy společnosti jasné sděle-
ní.  Není možné zavádět nové symboly, kte-
ré by příjemce tohoto komunikačního kódu 
mohly zmást. Poslední fáze je spojena s bar-
vami. Konečné dobarvení masky je rovněž 
spojeno s mnoha předpisy. Tato fáze je však 
nejméně konzervativní. V posledních letech 
došlo v této poslední fázi k mnoha změnám 
v souvislosti použitými materiály (knoflíky, 
kousky plechovek, plasty aj), ale také s po-
užitými barvami. Začaly být více používány 
syntetické barvy a přednost začala být dá-
vána výraznějším barvám.

TYPOLOGIE	MASEK
Masky je možno rozdělit podle několika 
hledisek do různých skupin. Podle způsobu 

nošení rozeznáváme následující typy: obli-
čejové, přilbové, nástavcové, ramenní a ští-
tové. Nejrozšířenějším typem jsou masky 
obličejové. Tyto masky zcela zakrývají ob-
ličejovou část hlavy a mají pouze úzké prů-
zory pro oči. Maska často zobrazuje velmi 
stylizovaně obličej ducha předka či zvířete 
a jednotlivé proporce jsou značně deformo-
vány. Proto nejsou oční průzory vždy umís-
těny v oblasti očí masky. Na okraji obličejo-
vých masek je řada malých otvorů, kterými 
jsou provlékána vlákna upevňující masku  
k hlavě tanečníka. Otvory současně slouží  
i pro vlákna, jež upevňují pokrývku hlavy  
vyrobenou z různých přírodních materiálů, 
někdy i barvených. Častým doplňkem těch-
to masek bývají tzv. „paruky“ z vláken z ra-
fiové palmy. Obličejová maska se také vý-
jimečně nosí vodorovně na temeni hlavy. 
Pokud je maska příliš velká nebo těžká a pro 
jednoho člověka by bylo obtížné se v ní po-
hybovat, pomáhají tanečníkovi kolegové, 
kteří ho podpírají dlouhými dřevěnými ty-
čemi. 
Druhým typem jsou masky přilbové, kte-

ré zakrývají celou hlavu. Tato maska bývá 
vydlabána z jednoho kusu dřeva. Na dolním 
okraji masky jsou umístěny otvory pro při-
pevnění oděvu. K přilbovým maskám patří 
např. masky kmene Mende v Libérii.
Nástavcové masky nezakrývají žádnou 

část obličeje, nýbrž jsou umístěny na horní  
části hlavy. Někdy nejsou tyto masky při-
pevněny přímo k hlavě, ale ke speciál-
ní čepič ce. K nejznámějším nástavcovým 
maskám patří výrobky bambarských řezbá-
řů z Mali.
 Mnohem méně jsou používány masky ra-

menní. Tyto masky jsou umístěny na rame-
nou a znázorňují hlavu i část ramen ducha 
či předka. Tyto masky jsou známé u kmene 
Bagů žijících na území Guineje. 
Na několika místech v Africe jsou použí-

vány i prsní štíty (Čokvové z Angoly a Ma-
kondové z Mosambiku), které pomáhají ta-
nečníkovi ztvárnit ženskou postavu. Vzácné 
jsou případy, kdy tanečník drží masku v zu-
bech pomocí příčky na vnitřní straně mas-
ky (masky kmene Guro z Pobřeží slonoviny 
nebo Ibibio z oblasti Nigérie). 
Méně častým typem jsou i masky ruční, 

které jsou známy pouze od Legů z východ-
ního Konga. V literatuře se objevuje také 
označení čepelovité masky. Tímto termínem  

 

Maska jako 
komunikační prostředek 

Výchovná role 

Masky v iniciačních 
táborech 

Kolektivní paměť 

Uchovávání starých 
příběhů a mýtů 

Náboženská role 

(kontakt s předky) 

Sociálně kritická role 

(kritika společensky 
neúnosných jednání) 

Tab. 1: Jednotlivé roviny masky jako komunikačního 
prostředku
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Výrobce masky 

Příjemce 2 

Členové společnosti živých, 
nemaskovaní účastníci 

Příjemce 1 

Svět duchů zemřelých a bohů 

Zadavatel 

Iniciační společnost, 
příslušníci jednotlivých 

sociálních skupin 

Nové prvky 

Tvary a barvy 

Tradiční, závazné 

Vzory a barvy důležité pro 
funkci masky 

Tab. 2: Proces předávání informace v procesu výroby masky
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jsou označovány některé masky Dogonů,  
Mossiů, Kurumbů a Bobů z oblastí Mali 
a Burkiny Faso. Charakteristická pro čepe-
lovité masky je plochá obličejová část. V ně-
kterých případech jsou vyráběny i masky 
kombinované a obvykle se jedná o spojení 
masky obličejové nebo přilbové s nástavco-
vou (Roberts 1999: 34–41).
Dalším kritériem, podle kterého můžeme 

masky rozdělit, je předmět zobrazení. Zde 
nalezneme tři skupiny masek: zoomorfní, 
antropomorfní a kombinované. Zoomorf-
ní masky představují zvíře. Někdy jsou tyto 
masky kombinací dokonce několika zvířat, 
neboť mají znázorňovat rozličné vlastnos-
ti, kterými zobrazená zvířata vynikají. Např. 
buvolí masky jsou velmi rozšířeny u Senu-
fů a Baulů z Pobřeží slonoviny nebo u Idžů 
žijí cích v deltě Nigeru, kteří uctívají vodního 
ducha v podobě hrocha.
Dalším typem jsou masky antropomor-

fní, které zobrazují tvář člověka nebo ce-
lou jeho postavu. Takové masky nalezneme 
např. u Jaků z Demokratické republiky Kon-
go, Bambarů, Dogonů, Senufů z Pobřeží slo-
noviny a Jorubů z Nigérie. Někdy mohou být 
kombinovány zoomorfní motivy s antropo-
morfními (Meyer 1990: 32–34).
Třetím kritériem k rozlišení masek je 

účel, ke kterému byly vyrobeny. Nejrozšíře-
nějšími maskami z hlediska funkčního jsou 
masky iniciační. Tanečníci vystupují v těch-
to maskách na závěr iniciačních slavnos-
tí. Další významnou skupinou jsou masky 
tzv. tajných společností. V Libérii existu-
je tajná ženská společnost Bundu a proti-
pól k ní tvoří mužská tajná společnost Poro. 
U východoliberijských Mendů existuje taj-
ná mužská společnost Ekpa. Etnika hovořící 

jazykem joruba mají tajné společnosti Gele-
de a Egun. Tyto společnosti mají politickou 
moc a střeží kmenové tradice před ženami 
a mládeží. Členové těchto společností vy-
stupují v maskách při společných obřadech, 
jako jsou např. iniciace nových členů, po-
hřby, různé slavnosti či magické rituály. 
U některých kmenů vznikly masky urče-

né pro speciální hodnostáře. U Danů z Po-
břeží slonoviny nosí masku muži střežící 
oheň ve vsi. Mezi rituální masky patří i mi-
niaturní masky, které používají kouzelní-
ci na Pobřeží slonoviny při aplikaci tradič-
ních léčitelských metod. Dospělí Pendeové 
z Konga nosí drobné repliky iniciačních ma-
sek jako důkaz toho, že podstoupili iniciaci. 
Zcela výjimečně jsou vyráběny masky, které 
slouží pro zábavu diváků (Kubové z Konga 
a Čokvové z Angoly). Severonigerijští Nupo-
vé a Lokové nosí speciální lovecké masky 
(Parrindel 1987: 53).
Člověk v masce obvykle nevystupuje sám. 

Je doprovázen jedním nebo dvěma průvodci,  
kteří mu pomáhají v pohybu a současně 
mu poskytují ochranu, neboť maska je ne-
dotknutelná. Tanečník v masce se pohy-
buje dopředu skoky nebo tanečními kroky. 
Tyto masky však nelze považovat za taneč-
ní. Cílem vystoupení masky totiž není nikdy 
pouze tanec. Maska také mění hlas, pokud 
promlouvá s diváky. K tomu slouží speci-
ální zařízení umístěné uvnitř masky, které 
se nazývá mirliton. Je to rourka s membrá-
nou upevněná uvnitř masky. Toto ”mluvicí” 
zaří zení používají např. Čokvové.

MASKY	A	INICIACE
Nejčastěji používanými maskami jsou mas-
ky iniciační. Vstup do světa dospělých je pro 

Afričany nejdůležitějším okamžikem jejich 
života. Tento proces je spojen z řadou od-
lučovacích a přijímacích rituálů, které jdou 
doprovázeny jednotlivými typy masek.
K nejznámějším maskám v západní Afri-

ce patří bambarské masky v podobě antilop, 
jež jsou zhotovovány ze dřeva. Tyto masky 
nejsou nošeny přímo na hlavě, ale jsou nej-
dříve připevněny na čapku z přírodních vlá-
ken, která je pak pomocí provázků upevně-
na na hlavu tanečníka tak, aby při tanečních 
kreacích nespadla. Tanec s těmito maskami 
není záležitostí jednoduchou, neboť některé 
nástavce dosahují výšky až jednoho metru. 
Při obřadech musí tanečník s maskou tančit 
podle pevně stanovených pravidel.
Nástavcové masky můžeme u Bambarů  

nalézt ve třech stylech a podle nich také 
určit, z které části jejich území pocháze-
jí. Masky ve stylu gomba mají svůj původ na 
jihovýchodě území. Zde se objevují masky 
antilopy v kombinaci s chameleonem. Jsou 
používány především mladými lidmi mezi 
deseti a dvaceti lety. Hans Himmelheber, 
německý etnolog, který podnikl několik ex-
pedic do západní a střední Afriky, uvádí, že 
viděl skupiny těchto lidí vystupovat s mas-
kami na místech vzdálených až dvě stě kilo-
metrů od Sikassa, které leží na jihu dnešní 
republiky Mali nedaleko od hranic s Burkina 
Faso (Himmelheber 1960: 73–74).
Druhou a nejznámější skupinou jsou an-

tilopí masky používané společností Čivara, 
podle které je také tento styl pojmenován. 
Vyřezaná figura antilopy je značně styli-
zovaná. Má zdůrazněny dlouhé rohy. Nohy 
jsou poměrně krátké a tělo naopak prodlou-
žené. Antilopí tanec, při kterém se používa-
jí, je vyjádřením díků za bohatou úrodu. Při 

u   

 

 

 

Období před výrobou masek 

Kontakt s bohy, 
kteří učí lidi 
zemědělství 

Náprava 

Oběti 

Trest 

Neúrody, 
hladomory 

Dar z nebes se 
stává 

samozřejmostí. 
Období nevděku 

Nastolení 
pravidel 

vzájemných 
vztahů 

Výroba masek 

Tab. 3: Vývoj bambarského příběhu o zemědělcích
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tomto tanci chlapci tančí v půlkruhu okolo 
dívky, která jejich tanec doprovází zpěvem.
Na severozápadě území obývaného Bam-

bary nesou masky vedle antilopích znaků 
ještě znaky jiných zvířat. Obvykle to bývá 
chameleon, želva, krokodýl nebo had. Ten-
to styl je označován jako seguni. Toto slo-
vo sice v jazyce Bambarů znamená antilopí 
hlavu, ale rozpoznat ji v samotné stylizova-
né masce lze jen velmi obtížně. Původ segu-
ni vysvětluje jeden z bambarských mýtů: za 
dávných časů žil na zemi Čivara, polobůh a 
poločlověk, který naučil lidi obdělávat půdu. 
Lidé však byli nevděční, a jakmile sklidili 
první větší úrodu, přestali poloboha uctívat. 
Čivara se velmi rozhněval a vykopal si hrob 
vlastní hlavou, která se podle bambarských 
představ podobala ostří motyky, a sám se v 
něm pohřbil. Na paměť Čivary lidé pak za-
čali zhotovovat masky a slavit tancem ka-
ždoroční svátek setí. Tato legenda svědčí 
o tom, že dnešní Bambarové vidí v mas-
kách seguni stylizované vyobrazení motyky, 
kdežto jejich název a forma jasně dokazu-
jí, že jejich základem je druh antilopy. Ztrá-
ta původního obsahu vedla k tomu, že mas-
ka představující antilopu čivara se změnila 
v stylizovanou masku seguni, zbavenou ur-
čitého smyslu (Rumsey 1949: 121). 
V mýtu o prvních zemědělcích má mas-

ka roli prostředníka mezi bohem a člově-
kem. Je nástrojem udobření. Člověk vytváří 
masku jako poděkování za úrodu. Nemůže 
však vytvořit masku podle vlastních před-
stav. Protože maska podle jeho představ 
by v sobě neskrývala čitelné sdělovací zna-
ky pro Boha, který má zaručit dobrou úrodu 
i v následujících letech. 
Zoomorfní masky vytvářejí také Senufové 

z Pobřeží slonoviny, kteří jsou Evropanům 
známí díky plastikám a maskám, na kterých 
se objevuje stejný tvar očí jako u portrétů 
malíře Amedea Modiglianiho. Většina zoo-
morfních masek vytvořených tímto etnikem 
je určena pro mužskou společnost Lo. Tato 
společnost se stará o kult předků. Noví čle-
nové společnosti Lo se vedle mnoha jiných 
dovedností, které souvisejí s kultem předků, 
musí také naučit ovládat tajnou řeč. Rozdě-
lení senufské společnosti do jednotlivých 
kast se také odrazilo v používání masek. 
Rolnická kasta používá nejčastěji zoomorfní 
masky představující jako u Bambarů stylizo-
vanou hlavu antilopy s dlouhými rohy a vel-
kou tlamou. Na čele antilopy bývá umístě-
na drobná figura ptáka, který svírá v zobáku 
ocas chameleona. Na jihu Pobřeží slonovi-

ny dává tato kasta přednost masce hrocha. 
Masky korubla mají ochraňovat před zlými 
čarodějnicemi. Tyto masky mají dvě velké 
tlamy a několik malých rohů.
Jiná maska, kterou Senufové nazýva-

jí glegle, má pouze jednu tlamu a dva rohy. 
Tane čník v této masce má v rukou zvon-
ce a bubínek. Maska glegle je velmi obávaná 
a mnozí členové společnosti ji nikdy v ži-
votě nespatří. Pokud by ji však přes veškeré 
zákazy a opatření spatřil někdo nepovolaný, 
mohl by za tento troufalý čin zaplatit i živo-
tem. Sama maska má moc rozsévat smrt. 
Pokud by se tanečník v masce postavil proti 
vanoucímu větru a začal intenzivně bubno-
vat, způsobil by smrt toho, kdo by v tomto 
směru stál. Maska však může přinést i znač-
nou moc svému nositeli. Jeden večer v roce 
v září se muž s maskou vydává na hřbitov. 
Tam si svlékne oděv, vykopá jámu, hodí do 
ní kosti čarodějnice a zapálí je. Prameny 
však nevyprávějí o tom, jak tyto kosti získal. 
Tímto rituálem je čarodějnice navždy zba-
vena moci a již nemůže nikomu škodit. 
Jiné masky s názvem mundiali mají rov-

něž podobu stylizované antilopí hlavy s 
dlouhými, na konci zahnutými rohy. Úko-
lem těchto masek je uvádět zasvěcené do 
posvátného háje předků (Foster 1966: 96–
102).
Kromě uvedených masek společnosti Lo 

vyrábějí Senufové ještě masky s lidskou tvá-
ří, které jsou lemovány drobnými výčnělky a 
nazývají se gbonbonja. Oblíbené jsou rovněž 
ptačí masky, představující mytického ptáka 
salao. Další maskou, v níž se prolínají ele-

menty několika zvířat, je helmovitá maska 
wambele. Na této masce nalezneme antilo-
pí rohy, krokodýlí tlamu a kly divokého pra-
sete. Maska představuje mocnou sílu, kte-
rá může zakročit proti čarodějnictví a zlým 
duchům. Společnost Poro používá tyto mas-
ky při iniciaci nových členů a při pohřeb-
ních rituálech.
Některá etnika vyrábějí masky, které 

v sobě spojují jak rysy antropomorfní, tak 
i zoomorfní. Afričané věří, že tanečníci vy-
stupující v těchto maskách mají vlastnos-
ti zobrazených tvorů. Příkladem mohou být 
Banyangové, kteří žijí v Kamerunu na hra-
nicích s Nigérií. Při vystoupeních s maska-
mi se zde objevuje maska tvora, který je na-
půl člověk a napůl zvíře. Stvoření se nazývá 
basinjom a jeho hlavní funkcí je zprostřed-
kovat účastníkům vystoupení hlasy z ji-
ného světa. Oči masky tvoří zrcátka, kte-
rá jsou odrazem tohoto jiného světa. Tato 
maska také smí kritizovat beztrestně někte-
ré společenské nešvary jako např. hamiž-
nost, egoismus apod. Maska basinjom je vy-
tvořena ze dřeva a má čelenku z peří. Oděv 
je tvořen bavlněnou textilií, jež je částeč-
ně zdoben mušlemi kauri. Okolí krku, konce 
rukávů a dolní okraj kostýmu je olemován 
rafiovými vlákny (Goldberg 1987: 128). 
U Čokvů, kteří žijí na území Angoly, si vy-

tvářejí vlastní masky dokonce samotní ini-
cianti v iniciačních táborech. Patronem 
čokveského obřízkového rituálu je duch 
jménem mukiši wa cikunza. Jeho maska je 
zdobena velkými kruhy, které jsou symbo-
lem moci a plodnosti. Těhotným ženám  

 

Maska 

Basinjom 

(Kamerun) 

Komunikační prostředky 

Zrcátka 

Komunikace se světem 
duchů 

Svět živých 

Komunikace s duchy 

Kritika společenských 
nedostatků 

Komunikační prostředky 

Hlas tanečníka 

Tab. 4: Komunikační systém uplatňovaný v rámci vystoupení masek 
basinjom v Kamerunu



6  •  The Journal of Culture / vol. 1 / 2015

a lovcům má zaručit úspěch maska ham-
ba wa cikuma. Slovem hamba (pl. maham-
ba) označují Čokvové duchy mrtvých před-
ků. Rozzlobený duch hamba může způsobit 
nemoc, ženám gynekologické problémy 
a muže může postihnout neúspěchem při 
lovu. Dalším důležitým duchem je makul-
wana, který představuje jak matrilineár-
ní, tak i patrilineární předky. Symbolem to-
hoto ducha jsou dvě termitiště. Makulwana 
není příliš nebezpečný, neboť způsobuje jen 
méně závažná onemocnění, a v některých 
případech může dokonce napomoci lovci 
k dobrému úlovku. Mukiši je duchem zemře-
lých předků. Stejné označení má i člověk, 
který se vrátil z říše mrtvých a nyní se pro-
chází v buši. V době konání přípravy k inici-
ačním slavnostem je mukiši přítomen v ini-
ciačním táboře, který Čokvové nazývají 
mukanda. Duch mukiši wa cikunza je patro-
nem iniciace. Slovo cikunza znamená v jazy-
ce Čokvů travní kobylku, která je symbolem 
plodnosti (Bacquart 1998: 94). 
V iniciačním táboře nalezneme také mas-

ku bláznů, která se nazývá čizaluke a slou-
ží k určitému uvolnění při jinak velmi váž-
ných obřadech. Jinou důležitou maskou 
v táboře mukanda je kalelwa představující 
významné předky. Tato maska bývá ověnče-
na velkou korunou s malými kroužky (Jor-
dán 1998: 231). 
K nejkrásnějším patří další skupina dře-

věných masek, ke které náleží i maska ná-
čelníka čiongo a dívčí maska mwana pwo 
nebo pouze pwo. Obě tyto masky nemají nic 
společného s iniciací. Masky pwo byly dříve 
symbolem matky kmene, dnes však předsta-
vují pouze krásné dívky. 
Nejdůležitějšími a nejznámějšími mas-

kami Čokvů jsou čikungu, které představu-
jí předky náčelníka. Smějí je nosit pouze ná-
čelníci a jeho nejbližší příbuzní. Používají 
se vždy, když se obětuje předkům, kteří jsou 
žádáni o pomoc v nějaké důležité věci. 
Dalším umělecky velmi zajímavým etni-

kem jsou Kranové z Pobřeží slonoviny. Na 
maskách Kranů objevíme cylindrické tva-
ry, malé pyramidy a polokoule. Obličejové 
masky jsou tvořeny prolamováním jednot-
livých ploch. Název masky v sobě zahrnu-
je označení pro hlavu – kila. Např. výraz či-
-kila se používá k označení masky levharta. 
Název masky může odrážet i činnost, kte-
rou tanečník v masce vykonává (ble-kila 
znamená zpívající maska). Kranská maska 
bie označuje slona, který je symbolem oso-
by, jež si zaslouží respekt svého okolí. Po-

dobu šimpanzí hlavy mají masky yo a ueki-
la. Tyto obličejové šimpanzí masky bývají 
složeny ze dvou částí. Jedna zahrnuje celý 
obličej a horní čelist, zatímco druhá, men-
ší část tvoří pouze spodní čelist. Obě čelis-
ti jsou k sobě připevněny provázky (Bastine 
1956: 33–35).
Pro výrobu masek konžských Jaků nee-

xistují žádné závazné normy. Obvykle se 
však obměňuje několik základních variant. 
Na různých místech bývá stejný typ masky 
doplněn stejným typem účesu. Masky vět-
šinou zobrazují lidské obličeje. Zvířecí va-
rianta se vyskytuje jen zřídka. Lidské obli-
čeje mají dlouhý, nahoru ohnutý nos, který 
může vzdáleně připomínat ptačí zobák. 
Tento typ nosu však nemají všechny mas-
ky. Nos může být stylizovaný i do podoby 
trojúhelníku. Podle vyprávění řezbářů měl 
”ptačí” nos připomínat zobák mytického 
ptáka mrondo. Tato hypotéza se zdá být vel-
mi pravděpodobná, neboť existuje jiný typ 
masky, která se jmenuje mwelo, kde opravdu 
uvidíme nos, o jehož podobě s ptačím zobá-
kem nemůže být pochyb.
Masky jsou kolorovány červeně, černě  

a bíle. Pod očima mívají několik svislých 
pruhů. Tyto pruhy jsou buď bíle kolorova-
né, nebo vypalované. Vypalováním jsou vy-
tvořeny také otvory na okraji dřevěné obli-
čejové části masky, ke kterým se připevňuje 
účes vytvořený z rafiových vláken. Součástí 
všech iniciačních masek Jaků jsou různé va-
rianty těchto účesů, které se nazývají muh-
anda. Mezi jednotlivá rafiová vlákna jsou 
vpleteny i drobné kovové předměty a amu-
lety. 
Iniciační masky Jaků je možno rozdělit do 

několika typů. K nejoblíbenějším patří mas-
ka, která byla dříve nazývána khaluka a nyní 
se pro ni ujal název mbala. Obličejová část 
této masky je vyřezaná ze dřeva. Na temeni 
bývají umístěny nejrůznější figury, z nichž 
každá má svůj symbolický význam a může 
ukazovat, jaké hodnosti dosáhl její nositel  
v iniciačním táboře. Figura bývá vyřezána  
celá ze dřeva, ale v některých případech 
jsou vyřezány pouze nohy, ruce a hlava s kr-
kem a jsou k sobě připojeny rafiovými vlák-
ny. Tyto figury znázorňují nejrůznější scény 
z každodenního života. Nejraději však Jako-
vé na tomto druhu masek znázorňují scény 
erotické. Některé masky khaluka znázorňu-
jí porod nebo pijáky palmového vína. Nalez-
neme zde i růžově nabarvené figury Evro-
panů v uniformách. Všechny znázorněné 
scény mají svůj význam, kterému vesničané 

velmi dobře rozumí. Např. figura smutného 
sedícího muže s hlavou poněkud předklo-
něnou bývá vysvětlována tak, že žena může 
učinit muže nešťastným, i když se za něho 
neprovdá.
Vyřezané figury mají výrazné nosy, styli-

zované tělo a obličej pokrytý bílou barvou. 
Oblíbeným předmětem na iniciačních mas-
kách je i chýše, která je vytvořena z dřevě-
né konstrukce, pokryta textilem a zdobe-
na geometrickým dekorem. I tato chýše má 
symbolický význam, neboť mladík se po ini-
ciačním obřadu stává dospělým, tím získá-
vá právo založit si vlastní rodinu a k tomu, 
aby tento krok mohl učinit, je třeba mít 
také vlastní obydlí. Na nástavcích jsou zná-
zorňovány v menší míře i zvířecí figury. Na 
konci iniciačních slavností se tančí tance 
s těmito maskami, které jsou vždy netrpě-
livě očekávány. Před tím, než se objeví sa-
motné masky, jsou přednášeny verše. Funk-
cí těchto zpěvů je sociální kritika. Při tomto 
obřadu je dovoleno žertovně napadnout ně-
které zlozvyky spoluobyvatel nebo i chová-
ní samotného náčelníka. Je dovoleno také 
zesměšnit i významné hodnostáře (Devish 
1979: 121– 129).
V evropských sbírkách nejčastěji nalezne-

me masky typu ndemba, které vyrábějí sami 
chlapci v iniciačních táborech. Tyto masky 
mají určenou přesnou hierarchii, ale fanta-
zie tvůrců není ničím omezena, a proto lze 
najít i mnoho individuálních stylů. Ndemba 
se vyrábějí z měkkého dřeva a mají relativ-
ně malou obličejovou část, která je ohrani-
čena vystouplým lemem, a nos ohnutý na-
horu.
Další maskou, kterou lze v iniciačním tá-

boře nalézt, je mwelo. Tato maska není vy-
ráběna ze dřeva, nýbrž z prutů navzájem 
spojených rafiovým vláknem. Na konstrukci 
z prutů je natažena síť, na které jsou umís-
těny oči a ústa vyřezané z kalabaše stylizo-
vaný ptačí zobák místo nosu. Masky mwelo 
si nasazují chlapci, pokud musejí z nějaké-
ho důvodu opustit iniciační tábor v průběhu 
své přípravy. Z větší části tyto masky před-
stavují lidské tváře, ale objevují se i stylizo-
vané zvířecí hlavy.
Jako ochrana před zlými duchy, kteří by 

mohli iniciovaným uškodit, slouží další dva 
typy masek – kakungu, která je mužskou va-
riantou, a kazemba, která představuje va-
riantou ženskou. Kakungu je považována 
za mocnější a bývá také mnohem větší než 
maska kazemba. Obě masky mají dřevěnou 
obličejovou část lemovanou rafiovými vlákny,  



The Journal of Culture / vol. 1 / 2015  •  7

LITERATURA
• Bacquart, J. (1998). The Tribal Arts of Africa. London: 

Thames and Hudson. 
• Bastin, F. M. (1956). African Art. Durban: Galileo 

Press.
• Bleakey, R. (1978). African Mask. New York: St 

Martin´s Press.
• Devish, J. (1979). The Art of Yaka and Suku. Toronto: 

Toronto Press.
• Filey, C. (1999). The Art of African Mask. Mineapolis: 

Lemer Publication Co.
• Fisher, S. (1993). African Art. Washington D. C.: 

Golden Press.

• Foster, H. (1966). Senufo. London: 5 Continents Editions.
• Goldberg, S. (1987). Senufo Sculpture from West 

Africa. Mineapolis: General Books. 
• Granuti, A. (1982). West African Mask. New York: 

Universal Color Slide Co.
• Himmelheber, H. (1960). Negerkunst und 

Negerkunstler. Braunschweig: Klinckhardt & 
• Jordán, M. (1998). Chokwe. New York: Rosen Pub. 

Group. 
• Meyer, S. (1990). Introduction in African Religion. 

New York: Fct on File.
• Monti, F. (1969). African Mask. London, New York: 

Hamlyn.

• Parrindel, J. (1987). African Traditional Religion. 
Boston: Beacon Press. 

• Roberts, L. (1999). Animals in African Art. New 
York: Coreli. 

• Robertson, P. (2001). Antropology of Masks. 
Philadelphia: Nelson Press.

• Rumsey, T. (1949). Bambara. New York: Pantheon 
Books.

• Sanders, W. (1999). Yaka Dreams. Washington: 
Steyler.

• Simson, P. (1978). West African Mask and Muses. 
London: Faber and Faber.

do nichž jsou zasazeny nejrůznější amulety 
(Sanders 1999: 33–36).
Ve východní Africe se mnoho etnik vý-

robě masek nevěnuje. Výjimku tvoří Ma-
kondové, kteří vyrábějí přilbové a obliče-
jové masky. Makondové jsou matrilineární 
společností, která žije na obou březích řeky 
Ruvuna na hranicích mezi Tanzanií a Mo-
sambikem. Uvnitř této skupiny nalezne-
me několik podskupin a existují také rozdíly 
mezi Makondy z Tanzanie a jižními Makon-
dy z Mosambiku. I ve výrobě masek se tyto 
skupiny liší. Makondové v Tanzanii obvykle 
používají masky obličejové, zatímco u Ma-
kondů v Mosambiku převládají masky přil-
bové.
Vystoupení masek je obdobně jako u jiných  

etnik spojeno s chlapeckou iniciací, jež se 
v jazyce Makondů nazývá likumbi. Obvyk-
le se tyto slavnosti konají v období sucha. 
Chlapci se vracejí z iniciačních táborů “zno-
vuzrození” právě v době, kdy přichází ob-
dobí dešťů. Iniciace chlapců je spojena s te-
továním, obřízkou, broušením zubů a se 
získáním nových znalostí o životě společ-
nosti v iniciačních „školách“.
Přilbové masky Makondů jsou vyřezány 

velmi realisticky a představují lidské obliče-
je. Mají na sobě tetování i ngoma, malé vá-
lečky, které se umisťují do horního rtu. Mas-
ky používané při iniciacích se nazývají muti 
wa lipiko.
Příslušníci etnika Bobo a Bobo Oule, kte-

ří jsou známí také pod jménem Bwa, žijí na 
horním toku řeky Volty v dnešní Burkině 
Faso. Bobové považují přírodu za zdroj bla-
hobytu. Věří, že přirozená rovnováha, kte-

rou vytvořil bůh stvořitel Wuro, je narušo-
vána lidskými hříchy. Hlavním cílem rituálů 
je uchovat harmonii mezi bohem, člověkem 
a zemí. Masky Bobů jsou zhotoveny ze dře-
va a rostlinných vláken a pomalovány pří-
rodními barvivy. Nástavce jsou zdobeny 
geometrickými vzory. Nejčastěji představu-
jí ducha zvaného Do, který je prostředníkem 
mezi člověkem a bohem. Tajemství masek, 
které vyrábějí kováři, je chráněno před že-
nami a dětmi. Identita maskovaných taneč-
níků je známa pouze příslušníkům tajné 
společnosti Do, kteří organizují všechny ri-
tuály spojené s vystoupením tanečníků 
v maskách.
Při východu slunce vstupuje do vesni-

ce průvod masek. První kráčí maska hada, 
pak následuje buvolí maska a dvě masky 
soví. Pod maskami se skrývají členové taj-
né společnosti Do. Mají na sobě objemný 
oděv z rafiových vláken, který je rovněž dí-
lem kovářů. 
Buvolí maska nazývaná n´sinh se obje-

vuje první den každoroční slavnosti ma-
sek. Jejím úkolem je odehnat zlo, které způ-
sobil člověk v důsledku narušení přírodní 
rovnováhy. Maska chameleona zvaná n´-
nan gui je spojována s přechodem člověka 
do říše duchů a proto vystupuje při pohřeb-
ních obřadech. Antilopí maska se nazývá 
kaan. Taneč níci v těchto maskách odpole-
dne a večer tančí mezi lidmi, aby vymýti-
li negativní energii, která se ve společnosti 
nahromadila od poslední slavnosti. Tepr-
ve po ukončení této očistné slavnosti může 
být zahájeno setí. Postup při tanci je přesně 
předepsán a dodržování těchto pravidel za-

ručí celé vesnici dobrou úrodu, zdraví a vše-
obecnou prosperitu. Jakékoliv odchylky od 
předepsaného způsobu pohybu mohou být 
příčinou katastrofy.
Každý rok se u Bobů koná slavnost, při 

které maskovaní tanečníci doprovázejí duši 
mrtvého do říše předků. Při těchto tancích 
se pohybují v procesích a tančí na různých 
místech vesnice. Když dokončí svůj tanec, 
je vesnice očištěna a duše může spokojeně 
přebývat v říši mrtvých. Tance jsou fyzic-
ky náročné a často jsou doplňovány akroba-
tickými prvky. Tanečníky doprovází hlasitý 
zvuk rohů a bubnů. Hlučná hudba má probu-
dit duši mrtvého a dovést ji do říše předků.

ZÁVĚR
Maska má v tradiční africké společnosti ne-
zastupitelnou roli. Je součástí řady přecho-
dových rituálů především v oblasti západ-
ní a střední Afriky. Má funkci komunikační, 
výchovnou, soudní, střeží minulost a pro-
speritu celé společnosti a v neposlední řadě 
dokáže také léčit či předcházet mnohým 
chorobám. S vystoupením masek je spoje-
na řada rituálů s pevně stanovenými pra-
vidly a to nejen závazných pro zhotovitele, 
ale i pro tanečníky v maskách a přihlížejí-
cí publikum. Maska má své důležité místo 
i v současné africké kultuře. Motivy masek 
můžeme nalézt v mnoha výtvarných dílech 
nebo dramatickém umění. Své poselství si 
africké masky uchovaly navzdory působení 
globalizace v oblasti afrického kontinentu.


