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Enkonduko
Kulturoj estigas öiam el diverseco de (ofte eö sajne kontraüdiraj)

tendencoj. Afriko ne faras escepton en tio. Sed kvankam neniu
artoformo por si mem povas estis nomata "tipe afrika", tarnen ek-
zistas stiloj kaj formoj, kiuj markas en sia tuteco ian afrikan arton.
Nur malofte la arte en Afriko kreigas pro distra valoro. Skulptajoj
kaj maskoj estas generale farataj por kultaj agoj, kvankam la danc-
ado surscenigita de maskoportantoj - kaj kelkfoje ankaü la pre-
tekstata persekuto de spektantoj - havas distrajn erojn. La dancado
mem estas parto de certaj solenajoj el religiaj moroj kaj nur mal-
ofte gajiga amuzo. Escepton de tiu kutimo estas la arte de rakont-
istoj kaj kantistoj, kiuj volas distri la aüskultantojn (sed tion nur
por mono), sed iliaj historiajoj kaj priheroaj poemoj ankaü celas
peri moralajn instruojn kaj utilajn konojn pri la pasinteco.

Historio retrospektiva
La Okcidenta Mondo jam fine de la 15-a jarcento ricevis la unu-

ajn impresojn de afrika arte kiam riöe omamitaj bareletoj por salo.
faritaj el eburo, estis portataj de portugalaj komercistoj al Eüropo.
Tiuspecaj ekzotajoj estis alte estimataj kaj tre multakostaj, ating-
eblaj nur por la bonstata "alta klaso". Daüris gis fine de la 19-a
jarcento, gis "por normalaj homoj kaj kolektantoj" artajoj el la
afrika kontinento estis haveblaj - tarnen oni alrigardis ilin kiel
farajojn de duonsovaguloj. Eüropaj kolektantoj tiam ofte preter-
atentis la "estetikan enhavon" de afrikaj skulptajoj. Daüris longan
tempon gis eüropaj artistoj, pentristoj kaj skulptistoj (kiuj sin apo-
gis en siaj verkoj precipe al la malnovgreka kaj romia artoperio-
doj) favore akceptis la afrikan arton. Ili nun estis ekkomprenintaj,
ke la afrikajoj ne respegulas la naturon mem, sed la forton de la
nature lau indigena naturkoncepto kaj religia imago.

Adreso de Ia aiitoro
Prof Dr. Jose LEITE DE OLIVEIRAJUNIOR
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Lignoskulptado kaj maskoj
Al la plej oftaj artoformoj en afrikaj socikomunumoj apartenas

la skulptado (ei ligno, stono, fero, bronzo, terakoto kaj aliaj mate-
rialoj), sed ankaü la arliitekturo, muziko, dancado, ritoj kun teatre-
caj trajtoj kaj parole tradiciata rakontoarto. Ce afrikaj popoloj la
arta agado okupas pli vastan spacon 01 estas generale supozate.
Tiuspecaj artoj estas pli multbranöaj kaj variaj 01 sekvas el koloni-
tempaj etnologiaj esploroj. Precipe en la maskoj kaj lignoskulpta]-
oj oni povas ekkoni plej bone la karakteron kaj la intencon de la
afrika arto.

La skulpt-arto estas kvazaü piliero de la afrika arto kaj sam-
tempe artoformo, kiu ekster la afrika kontinento plej vaste prezen-
tigis kaj diskonigis, Giaj plej okulfrapaj formoj estas la maskoj el
ligno skulptitaj por ceremoniaj prezentadoj. Tiu arte tarnen lasas
spacon por multaj eraroj - antaü öio pro tio, ke oni provis taksi gin
lau tio, kio en Eüropo estas rigardata "bela". Tiuöirilate tipa estas
la opinio, ke la afrika arte estas "primitiva" kaj oni, same senbaze,
deduktis el tio, ke la afrikanoj estas en evolustupo kun "nelerta
arto" kaj ne povas atingi la form an perfektecon de la grek-romia
arto.

Tiela argumentado estas neakceptebla jam pro tio, ke la ekzakta
kopiado de naturaj formoj ne estas esenca markilo de "beleco".
Ankaü estas tre subjektiva starpunkto aserti, ke la esprimo de arta
verkado, kiu ne konformas al la estetikaj principoj evoluintaj en
Okcidenteüropo, estas laüforme "neperfekta". Estetika aprezado
de la afrikaj artoformoj, kiel ekzemple la maskoskulptado, nur eb-
las, se oni ankaü konsideras la celon de la lignoskulptistaj labo-
rajoj, norne al kiu ili servas. Pro tio necesas ekzameni kaj paroli
pri la kerno kaj la komuna fundo de afrikaj maskoceremonioj.

Maskoceremonioj
La maskodancado havas sian fonton en religiaj moroj kaj kuti-

moj, kiuj vokas demonojn aü celas komuniki kaj krei rilatojn inter
ili kaj la koncerna kred-komunumo. La dancado volas samatempe
memorigi la vilaganojn ankaü pri komunaj ligiloj kun nehomaj
potencoj kaj supernaturaj estajoj de la universo. La maskoceremo-
nio do estas la videbla revelacio de nekonceptebla potenco rigard-

ata kiel transira enkorpigo de tio, kio superas la homan imago-
povon. La realigo de tia revelacio tarnen postulas la kunlaboron de
la komunumo mem. La homa peranto, plej ofte la maskoportanto,
do servas kiel ilo de la revelacio. Iu aü pluraj maskoj devas esti
inventataj por diferencigi la peranton de la aliaj homoj öirkaü la
scenejo kaj sekurigi, ke la dancisto mem por la daüro de la cere-
monio öesas esti homo sed igis enpersonigo de la spirito aü la
praulo, kiun oni ce las ceremonie voki aü ekzorci.

La plej gravaj kaj plej bone rekoneblaj signoj montrigas en la
vestajo. Gi signas la dian öeeston kaj montras la realecon, kiu su-
peras la korpan aktualecon de tiu kiu gin portas. Unuasence gi
estas simbolo, tiel kiel oni ankaü ce teatroprezentado alportas kel-
kajn arbobranöojn sur la scenejon por indiki, ke temas pri arbaro.
Kaj la precipa parto de tiu simbola transformado estas la masko.
Nur se oni kornprenas la transformigon kaj bazan rolon de la vest-
ajo kaj de la masko, norne kiel öeesto de supematura estajo, oni
povas kapti sub kiu "krea animstato" la lignoskulptisto laboras.

Influo en eüropan arton
La eüropa artisto, influata de afrika arto, generale sajnvidas en la

skulptajoj nur la provon de la maskoskulptisto prezenti naturajn
formojn plejeble abstrakte. Tio estas koncepto, kiu trovigas en la
kubismo kaj similaj artoformoj manifestigintaj en plej alta grade
aü eö gis la ekstremo. Tio do estas misinterpretado pro nescio pri
la spirita rilato, kiu influas la stilon de afrika skulptisto. Ec kiam
temas pri videbla modelo, la artisto klopodas prezenti ties kasit-
econ aü vizion, kaj ne gian eksteran aperobildon. La stilo de la
skulptisto respegulas certan, tute propran opinion, kiu lin influas
lau imagopovo kaj imagokapablo sub kiuj li vivas kaj laboras.

La vasta kadro de la komunuma kredo imago öiam enhavas spa-
con por arta libero kaj improvizado. Se la demono, kies ceeston la
masko ce las voki, estas horora, oni ne atendas de la skulptisto, ke
gi estu ekzakte kiel tiu, kiu jam ekzistas de la demono el pli fruaj
ceremonioj, sed ke li alvoke perceptu gian timovekan öeeston kaj
tion interpretu en sia verko. La artisto do plej ofte estas tute libera,
form i ian terurvekantajon lau propra sente - antaükondiöe ke li
restas en la kadro de la kutimaj reguloj kaj tradicioj. Afrikaj mas-
koskulptajoj bazigas sur longsperta majstreco pri kreaj telinikoj.
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Ce aliaj maskoj iu homsimila vizago atingas plej altan "stilan"
prezentadon: la makzelaj ostoj farigas elstaraj konusoj kun mole
rondigita suprajo, sur kiu estas horizontal-ebenaj okuloj. La kavoj
sub la brovoj estas longe streöitaj vertikalaj facoj (simile al selo de
ostro) en kiu kusas la okuloj. Tia kuraga pritrakto de surfacoj (io
tia eble inspiris la kubismon) estis ne imagebla sen evoluinta spa-
cosento. Masko fakte estas por la etemo rigidiginta momento, kiu
pro la dancekstaza movigo dum la maskoceremonio ricevas novan
vivon kaj eniron en la ritmon de la homa ekzistado.

Maskodancado
Kiam la maskoportanto dancas, la "etema momento" kaptita de

la skulptisto estas metata en movon kun ritmo de muziko kaj forte
ekscitas la sentojn de la spektantoj en duobla ritmosento, kiu elra-
dias de la skulptajo - kaj ec pli senteble de la ekscita tamburmuzi-
ko. Cio tio plifortigas la impreson pri la socia kaj kultura enhavo
de la rita dancado ce la spektantoj, kiuj ofte saltas sur la scenejon
kaj öirkaüdancas la maskon. Precipe la fakto, ke la artisto dum
skulptado de la masko jam estis virtuale plenigita de la celo, al kiu

la masko devos servi,
lin instigas al tute li-
bera pritraktado de la
formo. Li öiam celas
indikon de senkorpaj
formoj kaj ne kopi-
adon de la naturo.

Simpligo de la formoj
Speciale rimarkinda estas la talento alveni al mirigaj laüformaj

simpligoj, elirante de naturaj formoj. Detale rigardante maskojn
oni havas la impreson, ke la artisto volis transsalti la naturan eks-
teron por kapti gian esencon, kaj ke li el tiu ekkono poste kreis no-
van formon. Ce iuj maskoj la modelo oftas kun formo kaj öarmo
de antilopo. Sed tio kio ankoraü restas de la antilopo estas densigo
de la plej karakteraj partoj de la besto, norne la fleksigernaj korpo-
linioj kaj la gracilo kompletigitaj per dekoraciaj omamajoj. Per tio
la ekstera antilopoformo estas subigita por igi fabela vivajo, kiu
pere de antilopeca formo trovas simbol-figuran prezentadon.

La simpligo de la natura modelo ofte instigas la skulptiston el-
labori ties geometriajn formojn lau propra inspiro. Tiel ekz. okuloj
povas farigi cirkloj aü kvadratoj, eö oblikvaj streketoj, kaj tiaj
simpligitaj formoj trovas novajn spacrilatajn elementojn kaj ekvi-
valentojn en la elmontro de aliaj trajtoj. Ekzemploj de tia geome-
trieco estas maskoj, öe kiuj la okuloj farigas reliefe elstarantaj aü
plate konveksaj, sed estigas svingaj linioj diagonale kaj transverse
sur la tuta maskosurfaco kio forte akcentas la tuton.

Arta ritmo muzika
Ce multaj maskoj ripetigas la interpretado de certaj vizagaj traj-

toj, ekz. brovoj, okuloj kaj lipoj, per simetriaj kurbigoj tiel, ke
estigas ritma egaleco kiu memorigas muzikajn ritmojn. Kelkaj
maskoj personigas bubalodemonojn, la aliaj akvodemonojn. Plej
miriga ec estas la evoluigo de arliitektaj formoj fare de multaj
skulptistoj. Se la masko estas portata vertikale antaü la vizago, gia
surfaco sajnas tute ebena; sed "surmeta masko" (kiu estas portata
horizontale sur la kapo) estas plene uzata de la skulptisto lau tri-
dimensia rilato al la spaco.

Dum la dancado la maskoportanto montras al la spektantoj la
maskon de diversaj flankoj, tiel, ke öiu danc-pozicio rezultigas ali-
an bildimagon. Fakte la impreso estas tute alia se oni rigardas gin
de antaüe aü de la flanko. Kaj kiam li klinas sian kapon ekestas
denove tute alia impreso. De antaüe oni povas konsideri la muze-
Ion aü la dentojn kiel la plej gravan parton de la misterajo, sed ili
tute malaperas vidate deflanke aü desupre kiam la oreloj kaj kor-
noj prenas al si la gravecon kaj impresas kiel geometriaj formoj.

Bildo 1: Kovrilpago de
"SCIENCO KAl KULTURO"
n-ro 3( 1996). Prof Sachs
prelegas pri maskoj kaj
lignoskulptajoj en Afriko.

La plej multaj afrikaj skulptajoj, precipe la maskoj, estas faritaj
eiligno. Kiel portanto de simboloj por prauloj aü spiritoj, demonoj
aü "la Mallumo", ili unuavice plenumas certajn taskojn. Al tiuj
taskoj la skulptisto devas adapti la stilon de sia verkajo sen forlasi
la tradician vojon. Preskaü neniam li provas krei naturajn trajtojn
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aü real-proksimajn estajojn. Tial oni nur malofte trovas vivogrand-
ajn figurojn en la afrika arto, kaj ankaü la malgrandaj figuroj ne
respegulas naturajn proporciojn. Guste pro tio la skulptarto estas
tiom frapa kaj miriga en sia efiko.

Spiritaj kaj bestaj figuroj generale ja ne pretendas aspekti kiel la
prabildoj, sed ili povas kaj celas anstataüi ilin aü ties magia alvo-
ko. La memorfiguroj pri prauloj, kiuj trovigas en religiaj relikvo-
kestoj, aü la gardad-figuroj (plej ofte el stono) por protekto de do-
mo, korto kaj kampo estas aü la spiritoj mem aü iliaj adorantoj.

Tiaj artajoj plej ofte estas potenc-portantoj kaj ilia efiko en reli-
gia rilato dependas unue de la lerteco de la artisto kaj due de la
ritoj kiuj öirkaüas ilin. La specifa signifo de la skulptajo do depen-
das de la socia kaj kultura medio en kiu gi estas farita. Pro tio fias-
kis la provoj por komerca fabrikado de veraj artajoj. Kopioj faritaj
pro profitavideco aü por kontentigi fremdlandajn vizitantojn kiel
potencialajn aöetantojn estas senvivaj kaj arte senenhavaj.

Resumo
La plej multaj afrikaj artajoj estas forte ligitaj al tradicio kaj de-

terminataj lau tribaj strukturoj kaj religiaj kredoj. Ne la imitado de
la naturo, sed la en gi realigataj fortoj ricevas klare difinitajn sig-
nifojn. Maskoj kaj figuroj estas portataj de dia potenco. La artistoj
donas al ili realan formon, faras evidentaj, videblaj, preskaü "palp-
eblaj" la fortojn de dioj, demonoj, fantomoj, forpasintaj parencoj,
kaj pere de tio konservadas la universajn kaj mondajn kreajn for-
tojn.

Adreso de la aütoro
Prof Dr. Rüdiger SACHS
Vor dem Brückentor 3
DE-37269-Eschwege
GERMANIO

<isaesachs@aol.com>

Priaütora informo
La aütoro laboris de 1976 gis 1978 kadre de germana evolu-projekto

kiel la direktoro de "Ecole de Lutte Anti-tsetse" ("Instrucentropri Lukto
Kontraücecea")en Bobo-Dioulasso, Supra Voltao (Januna Burkino),unu
el la plej gravaj okcidentafrikajcentroj de maskoskulptadokaj masko-
dancado.

Ekologiaj, ekonomiaj kaj sociaj argumentoj por
neiitrala internacia lingvo

Wolfgang GÜNTHER

"La rilato intat akonomia ptogpeto
ka] horna avoluo nstas nak

aütomata nak rakta."
(ei la Rapotto de la

UtJ.Ptogtalno pti ~voluigo,
angle "UNDP", 199'6)

Jen la situacio:
• En nia nuntempa mondo öiun 6-an sekundon mortas 1 infano
pro subnutrigo.
• Ciutage forpereas gis 130 planto- kaj bestospecioj.
• Ankoraü validas, ke öirkaü 20% de la mondlogantaro disponas
pri öirkaü 80% de la mondresursoj kaj de la el tiuj produktitaj va-
roj.
• Lau takso de UN perforto kaj malriöeco igis 21 milionojn da
homoj fugintoj kaj 175 milionojn migrintoj.
• De pli 01 30 jaroj ci tiu mondo öiujare konsumas 30% pli da re-
sursoj 01 la naturo povas regeneri kaj trotoksas la biosferon je
40%.

En tio, kulturo kaj komunikado grave rolas kaj la alta rapido de
la homaj aktivajoj plifortigas öi tiujn tendencojn. La "ni" farigis
kunhoma kaj biosfera pronomo. Ni homoj kiel pensa viva materio
esence estas parto de la naturo kaj nia partnereco kun gi determi-
nas nian sorton.

La evoluiga problemo de la tutmondiganta homa komunu~o
estas la antagonismo inter la justeco- kaj la medio-krizoj. Gi
farigis LA rekonilo de nia epoko kaj öe tio en la justecokrizo
kontinue kasigas la antagonismaj fortoj inter libereco kaj egaleco.
La dilemo konsistas en la postulo, ke, solvante lajustecokrizon,




