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W Afryce zderzenie tradycji z nowoczesnoci¹ nie ma sobie równych. Nie
chodzi tu jedynie o architekturê i budownictwo lub inne dobrodziejstwa cywilizacyjne. Spotkanie tradycji z nowoczesnoci¹ obejmuje wszystkie dziedziny
¿ycia: rodzinê, spo³eczeñstwo, pañstwo i religiê oraz prowadzi do swoistej
kreolizacji praktyk spo³ecznych oraz schematów mylowych. Z jednej strony
w pejza¿ spo³eczny ³atwo wtapia siê nowoczesnoæ, której interpretacja dokonuje siê na bazie dyskursu opartego na tradycji. Z drugiej strony g³oszone
przykazania autentycznoci, kultywowania lub przywrócenia tradycji ³¹cz¹ siê
z za³o¿eniem, ¿e wiêta tradycja, o jak¹ siê walczy, bêdzie mo¿liwa do przyjêcia
na tyle, na ile jej forma zewnêtrzna, eksponowana i praktykowana, nie bêdzie siê
k³óciæ z logik¹ nowoczesnoci.
W niniejszym artykule, opartym g³ównie na w³asnych dowiadczeniach
i badaniach w Togo, przedmiotem badañ i refleksji bêdzie obecnoæ tradycji
w ¿yciu wspó³czesnych Afrykanów oraz jej znaczenie dla wyjanienia zmian
zachodz¹cych pod wp³ywem nowoczesnoci. Warto te¿ postawiæ pytanie
wprowadzaj¹ce do prowadzonych tu rozwa¿añ: Dlaczego tak wielu ludzi,
zw³aszcza m³odych, domaga siê wyzwolenia z jarzma tradycji? Czy oznacza to,
¿e tradycja jest hamulcem postêpu, z którego nale¿y siê uwolniæ? Jakie konsekwencje niesie ze sob¹ odrzucenie tradycji? Czy tradycyjne modele wyjaniaj¹ce
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zastêpuje w pe³ni dyskurs nowoczesnoci? Jaka jest wartoæ tradycji dla wspó³czesnych? Czy nowoczesnoæ mo¿e obejæ siê bez tradycji? St¹d te¿ analizie
zosta³y poddane: imperatyw solidarnoci wyra¿aj¹cy siê przez wiêzy rodzinne
i wspólnota pracy, nastêpnie wiêtowanie naznaczone rytualizmem oraz czarownictwo, które jest regulatorem ¿ycia spo³ecznego i jednoczenie pewnym
systemem wyjaniaj¹cym wszelkie nierównoci wystêpuj¹ce we wspólnotach.
We wszystkich tych obszarach tradycja nie tylko jest obecna, ale odgrywa
wa¿n¹ rolê, jako czynnik stabilizuj¹cy, wyjaniaj¹cy i ogarniaj¹cy rzeczywistoæ
spo³eczn¹.

1. Imperatyw solidarności
Podobnie jak w innych spo³eczeñstwach tradycyjnych, w Afryce rodzina
jest podstawow¹ jednostk¹ spo³eczn¹. Istnieje bogata literatura na temat struktury rodzin patry- i matrylinearnych, spo³ecznoci linea¿owych, ich segmentacji
i ³¹czenia, poliginii i hierarchicznej struktury w³adzy1. Dysponujemy równie¿
wyczerpuj¹cymi pracami na temat ¿ycia przodków, które by³o ukierunkowane
na poszerzenie i umocnienie grupy rodzinnej2.
Niezaprzeczalnym faktem jest, ¿e tradycyjna rodzina by³a spójn¹ instytucj¹
opart¹ na zwi¹zkach krwi i wspólnym pochodzeniu grupy unilinearnej, tworz¹cej
konglomerat rodzin nuklearnych kszta³tuj¹cych siê przez d³ugi okres uiszczania
p³atnoci ma³¿eñskich, które gwarantowa³y trwa³oæ zwi¹zków. Jednak tradycyjne zwi¹zki s¹ coraz rzadziej zawierane, szczególnie w rodowisku miejskim,
gdzie nie mo¿na liczyæ na wsparcie poszerzonej rodziny w pokryciu kosztów
potrzebnych do legalizacji ma³¿eñstwa. Rodzina nuklearna staje siê krucha, podatna na rozpad, a trudne warunki ¿ycia nie pozwalaj¹ nawet marzyæ o zaoszczêdzeniu odpowiednich rodków finansowych, potrzebnych do uiszczenia
p³atnoci ma³¿eñskich rodzinie ¿ony, a dziêki temu zalegalizowaæ istniej¹cy zwi¹zek. Zwykle nie s¹ to sumy symboliczne, ale konkretne du¿e kwoty pieniê¿ne,
które trzeba na ten cel przeznaczyæ3.
1 Zob. m.in. A.R. Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive Society, London 1952;
E.E. Evans-Pritchard i in., The Institutions of Primitive Society, Glencoe 1961; M. Fortes (red.),
Marriage in Tribal Societies, Cambridge 1962; A. Hastings, Christian Marriage in Africa, London 1973;
E. Hillman, Polygamy Reconsidered, Maryknoll NY 1975; S. Blanchy, Maison des femmes, cités des
hommes, Paris 2010; K. Hambereger, La parenté vodou, Paris 2011.
2 Zob. m.in. L.-V. Thomas, R. Luneau, La terre africaine et ses religions, Paris 1992; J.S. Mbiti,
Afrykañskie religie i filozofia, Warszawa 1980; S. Pi³aszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000.
3 J.J. Pawlik, Kontrakt, lub, wesele  praktyka ma³¿eñska we wspó³czesnym Togo, Nurt SVD, 40/2
(2006), s. 9092.
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Rodzina jest podstawowym punktem odniesienia w ¿yciu spo³ecznych.
Wiêzy miêdzy jej cz³onkami odgrywaj¹ istotne znaczenie. Ju¿ sam fakt nazywania krewnych braæmi lub siostrami wskazuje na ¿ywotnoæ tych¿e wiêzi.
W sytuacji, kiedy zauwa¿amy wrêcz masow¹ migracjê ludnoci ze wsi i z ma³ych miasteczek do stolicy, istotne znaczenie ma obecnoæ w miecie jednego
z krewnych. W zale¿noci od bliskoci wiêzów mo¿na liczyæ na jego pomoc
w znalezieniu pracy, a tak¿e znaleæ u niego dach nad g³ow¹, choæby tylko na
krótki czas. Informatorzy podkrelaj¹ trudnoci, jakie napotyka cz³owiek bez
krewnych w miecie i sugeruj¹, ¿e trzeba zrobiæ wszystko, aby jeden z cz³onków rodziny osiad³ w stolicy na sta³e. Bez krewnych bowiem nie ma tzw. punktu
zaczepienia, piêtrz¹ siê k³opoty w zwi¹zku ze znalezieniem pracy, a brak miejsca
zamieszkania niejednokrotnie uniemo¿liwia podjêcie sta³ej nauki4.
Wiêzy rodzinne odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu politycznym. Z dezaprobat¹
komentowano w Togo uwiêzienie przez prezydenta kraju swojego brata, Kpatcha Gnassingbé, oskar¿onego o przygotowywanie zamachu stanu. Komentarze
by³y zgodne: To przecie¿ s¹ bracia, powinni siê dogadaæ5. Rodzina buduje
harmoniê miêdzy cz³onkami oraz kszta³tuje wiêzi oparte na wzajemnym wspieraniu. Takie rozumienie relacji rodzinnych powodowa³o, ¿e zaistnia³y konflikt wewn¹trz prezydenckiej rodziny jawi³ siê dla wielu jako niezrozumia³y.
Znana jest przys³owiowa solidarnoæ afrykañska, zgodnie z któr¹ nikogo
nie zostawia siê w potrzebie, a wiêzy krwi s¹ zobowi¹zaniem do pomocy udzielanej przez krewnych. Tradycyjna solidarnoæ tworzy³a siê na bazie wiêzów krwi
w ramach spójnej grupy korporacyjnej z³o¿onej ze spokrewnionych sobie osób.
W spo³eczeñstwach linea¿owych nie odró¿niano pracy zarobkowej od nie-pracy.
Etnologowie pisz¹c o tym, czym trudni¹ siê ludzie, mówili o zajêciach ludnoci.
System korporacyjny by³ zamkniêty w ramach grupy krewniaczej w tym sensie, ¿e
wykorzystywa³ krewnych i powinowatych jako si³ê robocz¹, natomiast g³owa
poszerzonej rodziny sprawowa³a funkcjê kierownicz¹. Mimo wzglêdnej autonomii i samowystarczalnoci, poszczególne grupy korporacyjne nigdy nie by³y
zamkniête na wp³ywy zewnêtrzne i uczestniczy³y mniej lub bardziej aktywnie
w systemie komunikacji i wymiany. Wa¿n¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa³a
samopomoc s¹siedzka oraz wiadczenia zwi¹zane z p³atnociami ma³¿eñskimi.
W zamkniêtych spo³ecznociach linea¿owych solidarnoæ przypomina³a
przymus i zniewolenie. W³adza ekonomiczna, s¹downicza i religijna skupiona
by³a w rêkach g³owy rodziny, który nie tylko zarz¹dza³ dobrami materialnymi
rodziny, ale równie¿ dysponowa³ sankcjami w przypadku niepos³uszeñstwa którego z cz³onków. Od przyzwolenia g³owy rodziny zale¿a³o legalne zawarcie
4
5

Wywiad z Gbati Gnon Jacques, 2014.
Obserwacja w³asna.
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ma³¿eñstwa przez cz³onka rodziny, tylko on bowiem dysponowa³ kapita³em potrzebnym na uiszczenie p³atnoci ma³¿eñskich. G³owa rodziny mog³a skazaæ nieprzestrzegaj¹cego regu³ na banicjê. On zarz¹dza³ sk³adaniem ofiar na czeæ przodków, decydowa³, kto ma zostaæ na gospodarstwie, a kto pójæ do szko³y6.
Solidarnoæ tradycyjna ma konkretne prze³o¿enie na nowoczesnoæ. Stanowi ona ród³o wsparcia w sytuacjach nieszczêæ, a tak¿e pomoc w awansie
spo³ecznym. Szczególnie sta³o siê to widoczne na tle procesu migracyjnego
ludzi ze wsi do miast. Emigrant w miecie znajdzie zawsze k¹t, na krótki okres
u którego z krewnych. Kiedy jeden z cz³onków rodziny ma mieszkanie i pracê
w miecie, posy³a siê do niego m³odszych krewnych, aby uczêszczali do szkó³
lub na studia. Jest on zobligowany do jego przyjêcia, ale najczêciej nie ¿ywi go
za darmo, ale obci¹¿a go licznymi obowi¹zkami domowymi. Jest to szczególnie
widoczne w przypadku dziewcz¹t, które czêsto ze wzglêdu na nadmiar obowi¹zków w domu gospodarza zaniedbuj¹ szko³ê, bo nie s¹ w stanie pogodziæ nauki
z prac¹ w kuchni, niañczeniem dzieci czy te¿ z obnonym handlem, który powierzaj¹ im panie domu. Niemniej, dla niektórych m³odych ze wsi jest to jedyna
droga, aby zdobyæ wykszta³cenie i zadomowiæ siê w rodowisku miejskim7.
Wa¿nym przejawem solidarnoci s¹ systemy oszczêdzania i kredytu, zwane tontynami8. Oddaleni od rodzinnych stron przedstawiciele okrelonej grupy
etnicznej, mieszkaj¹cy w miecie, zak³adaj¹ stowarzyszenia i kasy, które maj¹
wspieraæ swych cz³onków. W tontynach rotacyjnych cz³onkowie deklaruj¹ siê
wp³acaæ regularnie okrelon¹ sumê do wspólnej kasy. Przy ka¿dej wp³acie,
jeden z cz³onków otrzymuje kolejno ca³¹ sumê, któr¹ mo¿e dysponowaæ. Tontyna jest rodzajem kredytu dla tego, kto otrzymuje, natomiast dla wp³acaj¹cych
uczestników oznacza oszczêdzanie.
Spotyka siê równie¿ tontynê akumulacyjn¹, kiedy wp³aty nie s¹ rozdzielane
na cz³onków, ale kumulowane i inwestowane. Najczêciej jest to forma krótkoterminowego kredytu na korzystnych warunkach przeznaczona dla cz³onka tontyny. Przy ostatecznym podziale, ka¿dy otrzymuje wiêcej ni¿ wp³aci³. Tego typu
tontyny akumulacyjne s³u¿¹ czêsto za ubezpieczenie cz³onków w przypadkach
choroby, wypadków, mierci w rodzinie itd., zwi¹zanych z nieprzewidzianymi
wydatkami9.
6 Zob. J.J. Pawlik, Przywództwo linea¿owe w Afryce  miêdzy imperatywem krwi a wymogiem
tradycji, w: A. ¯ukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we wspó³czesnej Afryce, Olsztyn 2008, s. 5758.
7 Zob. V. Adjiwanou, Impact de la pauvreté sur la scolarisation et le travail des enfants de 6-14
ans au Togo, www.saga.cornell.edu/saga/educconf/adjiwanou.pdf (14.12.2015).
8 Nazwa pochodzi od Lorenzo Tonti, który w XVII w. stworzy³ system zapomóg spo³ecznych
w czasach Mazzariniego we Francji.
9 Wiêcej zob. M. Lelart (red.), La tontine, pratique informelle dépargne et de crédit dans les pays
en voie de développement, Paris 1990, s. 245266.
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Solidarnoæ afrykañska na bazie przynale¿noci etnicznej przybiera formê
moralnej etnicznoci10. Przywi¹zanie do swojej grupy pochodzenia, matczynego
jêzyka oraz zwyczajów prze¿ywanych od dzieciñstwa ³¹czy siê ze z³o¿on¹ sieci¹
spo³ecznych obowi¹zków, które definiuj¹ prawa i zobowi¹zania ludzi oraz które
chroni¹ ich, kiedy s¹ najbardziej s³abi i cierpi¹cy. Moralna etnicznoæ oznacza
cz³onkostwo w grupie etnicznej zwi¹zane z zachowaniem pewnych moralnych
imperatywów, kiedy ma siê do czynienia z innymi cz³onkami grupy. Taka moralna etnicznoæ kieruje siê ku wnêtrzu grupy, co nie oznacza promowania relacji
równorzêdnych lub harmonijnych. Nie jest to pomoc biednym, a co najwy¿ej
wykorzystanie wp³ywów na korzyæ cz³onka w³asnej grupy.
Solidarnoæ ³¹czy siê nie tylko z przywilejami, ale równie¿ z obowi¹zkami
spo³ecznymi i moralnymi. Beneficjent pomocy zaci¹ga d³ug, który bêdzie sp³aca³ do koñca ¿ycia. Tak jak pomocy zwykle nie mo¿na uj¹æ w wymiarze materialnym, tak równie¿ zobowi¹zania nie maj¹ takiego charakteru, zale¿¹ od zamo¿noci i mo¿liwoci cz³owieka. Kontrakt spo³eczny zagwarantowany przez
tradycjê funkcjonuje na zasadzie równowagi. Kiedy kto osi¹gn¹³ sukces, zak³ada siê, ¿e sukces ten prze³o¿y siê na wszystkich cz³onków poszerzonej rodziny.
Obecnie w wielu krajach afrykañskich, jeli kto jest mianowany ministrem, na
przyk³ad, jest nim bardziej dla swojej wioski i regionu ni¿ dla swojego kraju11.
W wiosce ka¿dy wie, kto jest wielki, a kto ma³y, kto komu jest podporz¹dkowany, który linea¿ jest najstarszy, komu przys³uguje prawo do w³asnoci
ziemi. Mo¿na ³atwo dostrzec hierarchiê w relacjach na podstawie widzialnych
znaków szacunku: kto przemawia pierwszy, kto robi sk³on przy pozdrawianiu,
kto zobowi¹zany jest do us³ugiwania. ¯ycie w wiosce to nieustanne podleganie
obserwacji przez innych, rozwijanie siê w atmosferze zazdroci, napiêæ i podejrzeñ12. Na wsi, gdzie wszyscy siê znaj¹, trudno zerwaæ kontakty spo³eczne bez
nara¿enia siê na odizolowanie. Im bardziej jednak cz³owiek oddala siê od rodziny, przeprowadzaj¹c siê do miasta, relacje staj¹ siê coraz bardziej s³absze. Wiêzi
bogatszych z wiosk¹ s¹ silniejsze, poniewa¿ czêciej proszeni s¹ o pomoc przez
swoich krewnych. Bogaci maj¹ du¿o wiêcej do powiedzenia w sprawach dotycz¹cych cz³onków rodziny pozostaj¹cych na wsi. Biedniejszych nie staæ na
czêste odwiedzanie wioski, bo oczekuje siê od goci prezentów. Rodzina nie
10 Termin u¿yty po raz pierwszy w J. Lonsdale, Moral Ethnicity and Political Tribalism,
w: P. Kaarlsholm, J. Hultin (red.), Inventions of Boundaries. Historical and Anthropological Approaches
to the Study of Ethnicity and Nationalism, Roskilde 1994, s. 135152.
11 S. Ndembou, La solidarité africaine relève de la générosité, w: G. Courade (red.), LAfrique
des idées reçues, Paris 2006, s. 208.
12 P. Janin, Les sociétés villageoises sont égalitaires, w: G. Courade, LAfrique des idées reçues,
s. 260261.
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interesuje siê nimi, poniewa¿ nie mo¿e spodziewaæ siê korzyci. Jeli mo¿na
obejæ siê bez pomocy grupy, warto z tego skorzystaæ, poniewa¿ solidarnoæ
wymaga wzajemnoci.
Wraz z docenieniem jednostki jako podmiotu nastêpuje stopniowa erozja
solidarnoci. Konsekwencje tego s¹ zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Z jednej strony ludzie zaradni, przedsiêbiorczy i pracowici pn¹ siê po drabinie
spo³ecznej, z drugiej za, ludzie oczekuj¹cy pomocy w ramach solidarnoci
cierpi¹ z powodu opuszczenia i nêdzy. Ronie przepaæ miêdzy bogatymi
a ubogimi, miêdzy tymi, którym siê powiod³o, a tymi, których los nie oszczêdzi³. Ne mo¿na ich oceniaæ na podstawie pracowitoci, poniewa¿ nawet ci
najlepiej wykszta³ceni czêsto nie znajduj¹ pracy. Znalezienie za pracy w du¿ej
mierze zale¿y od uk³adów rodzinnych. Tworzy siê wiêc b³êdne ko³o. Tak d³ugo,
jak nie bêdzie dobrze funkcjonowa³ zewnêtrzny i neutralny system gwarancji
i ubezpieczeñ spo³ecznych, nie nast¹pi promowanie utalentowanych i tworzenie
nowych miejsc pracy, tak d³ugo los jednostki mniej zale¿a³ od w³o¿onego wysi³ku, a bardziej od dobrych znajomoci i uk³adów rodzinnych.

2. Rytualizm i estetyzm
Tradycja afrykañska uznawa³a ³¹cznoæ wiata widzialnego ze wiatem niewidzialnym, przyjmuj¹c wzajemny wp³yw ¿yj¹cych i zmar³ych. Z jednej strony
¿yj¹cy byli uzale¿nieni od opieki i ochrony przodków, poniewa¿ wierzono, ¿e to
oni gwarantuj¹ skuteczn¹ prokreacjê i obfitoæ plonów. Jeli za o nich zapominano, odmawiali ochrony. Bez ich pomocy ¿yj¹cy byli nara¿eni na wp³yw si³
szkodliwych, z³ych i niszczycielskich. Aby zapewniæ sobie opiekê przodków,
nale¿a³o regularnie sk³adaæ im ofiary. Kierowano je szczególnie do bliskich
zmar³ych, których wspomnienie by³o wci¹¿ ¿ywe. Zdarza³o siê jednak, ¿e zapomniany przodek domaga³ siê ofiar, daj¹c znaki, których znaczenie odczytaæ
móg³ jedynie wró¿bita13.
Symbioza miêdzy wiatem widzialnym a niewidzialnym by³a mo¿liwa
w ramach okrelonej jednostki terytorialnej, któr¹ zamieszkiwa³a dana grupa
krewniacza i na terenie której pochowani byli zmarli cz³onkowie grupy. Wierzono, ¿e przodkowie s¹ realnie obecni wród ¿yj¹cych, ale w sposób niewidzialny.
Ofiary sk³adano przodkom rano i wieczorem, poniewa¿ wierzono, ¿e podczas
dnia przodkowie, podobnie jak ¿yj¹cy krewni, wychodz¹ z domu do pracy
13

s. 6364.

Zob. J.J. Pawlik, Zaradziæ nieszczêciu. Rytua³y kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006,
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w polu i s¹ nieobecni. U Basari z Togo usytuowanie pochówku odpowiada³o
miejscu, w którym zmar³y za ¿ycia spêdza³ czas w obrêbie domostwa: kobiety
chowano na dziedziñcu wewnêtrznym, mê¿czyzn za przed wejciem do zagrody. Podobnie zajêciom poszczególnych p³ci odpowiada pozycja w grobie: mê¿czyzn chowano w stronê wschodz¹cego s³oñca, by wczenie rano mogli siê
udaæ na pola, kobiety za zwrócone by³y ku zachodowi, aby nie spóniæ siê
z kolacj¹14.
Nowoczesnoæ spowodowa³a zachwianie wspomnianej symbiozy, poniewa¿ wielu cz³onków rodziny wyemigrowa³o z rodzinnego domu do miast
i miasteczek. Jednak mimo d³ugiej nieobecnoci w rodzinnych stronach, dom
pozostaje nadal punktem odniesienia na poziomie identyfikacyjnym. Jeli uzna
siê za przyczynê choroby wp³yw si³ pozanaturalnych na pod³o¿u religijnym,
chory zmuszony bêdzie udaæ siê do wioski pochodzenia, aby z³o¿yæ wskazane
przez kap³ana-wró¿bitê ofiary. Rodzinna wioska jest równie¿ w³aciwym miejscem pochówku dla wszystkich, którzy w niej siê urodzili. Stosuje siê wiêc
tradycyjn¹ zasadê transportu zw³ok nawet setki kilometrów, aby zmar³y móg³
godnie spocz¹æ w gronie swoich przodków. Nie jest to jednak ³atwe, poniewa¿
wi¹¿e siê to z szybkim znalezieniem odpowiedniego rodka transportu i du¿ymi
nak³adami pieniê¿nymi15.
Wraz ze wzrostem liczby ludnoci oraz kurczeniem siê rezerw gruntów,
coraz trudniej o swobodny wybór miejsca pochówku. Przyk³adowo, w pó³nocnym Togo, w przestrzeni przyzagrodowej znajdzie siê miejsce dla g³owy
rodu. Bardziej zamo¿ni mieszkañcy miast buduj¹ w³asny dom w wiosce rodzinnej, do którego chcieliby powróciæ na staroæ. Najczêciej jednak niewielu
powraca do wioski, ale wybudowany dom wykorzystuje siê jako miejsce pochówku jego w³aciciela. Coraz jednak czêciej zmar³ych chowa siê ju¿ na
cmentarzach, choæ obecnoæ tej przestrzeni w miastach jest zjawiskiem stosunkowo nowym.
Dotychczas istnia³y tylko cmentarze konfesyjne: katolickie, muzu³mañskie
i protestanckie. Za³o¿yciele poszczególnych misji dbali o to, aby wyznaczyæ
miejsce spoczynku dla zmar³ych cz³onków. Starszych cz³onków wspólnoty
mimo obecnoci cmentarza i tak chowano w pobli¿u domu zgodnie z tradycj¹.
W rozrastaj¹cych siê miastach zaczêto tworzyæ cmentarze komunalne. Wynika
to nie tylko z braku przestrzeni, ale równie¿ ze wzglêdów higienicznych, planów
urbanizacyjnych i uzbrojenia terenu. Pocz¹tkowo jednak cmentarze te nie cieszy³y
14 Zob. J.J. Pawlik, mieræ w myli afrykañskiej, Przegl¹d Humanistyczny XLVI (2002), nr 1,
s. 99101.
15 Zob. J.J. Pawlik, Ci¹g³oæ i zmiana w afrykañskiej obrzêdowoci ¿a³obnej. Na przyk³adzie
Pó³nocnego Togo, Lud XCII (2008), s. 9596.
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siê zainteresowaniem. Uwa¿ano, ¿e pochowanie kogo poza domem to brak
szacunku, innymi s³owy pochówek w buszu16.
W takim ustosunkowaniu siê do pochówku miesza siê tradycja z nowoczesnoci¹. Z jednej strony tradycja przewidywa³a uroczysty pogrzeb w pobli¿u
domu tylko dla g³ów rodzin, zmar³ych dobr¹ mierci¹ we w³asnym domu,
w podesz³ym wieku. Z drugiej strony nowoczesnoæ wprowadzi³a zasadê równoci ludzi wobec mierci, a wiêc tak¿e równoæ w sposobie pochówku. Grzebie siê
wiêc m³odych i starych, zmar³ych dobr¹ i z³¹ mierci¹ w taki sam sposób, staraj¹c
siê okazaæ szacunek, ale te¿ pokazaæ zamo¿noæ rodziny. Kiedy tañce wykonywano jedynie na pogrzebach zas³u¿onego zmar³ego wodza, myliwego lub wró¿bity, dzi celebruje zmar³ego tañcem ten, kto ma na to ochotê i kogo na to staæ.
Wraz z nap³ywem wzorów z Zachodu, zmienia siê równie¿ sposób grzebania. Po pierwsze, coraz czêciej u¿ywa siê trumien, co oznacza koniecznoæ
zmiany formy grobu z gruszkowatej jamy na czworoboczny dó³. Zmar³y z³o¿ony jest do trumny, któr¹ zamawia siê u miejscowego stolarza. Zdarza siê, ¿e
zmar³ych ze stolicy przywozi siê na miejsce pochówku w trumnach odpowiadaj¹cych standardom europejskim, z krzy¿em na wieku, bez znaczenia, czy zmar³y
by³ chrzecijaninem, muzu³maninem czy wyznawc¹ religii tradycyjnej. Mo¿liwe
jest równie¿ wypo¿yczenie trumny jedynie na pogrzeb, zmar³ego za chowa siê
do grobu w sposób tradycyjny, tzn. nago w pozycji p³odowej. Zmar³y wraca do
matki-ziemi, taki, jaki przyszed³ na wiat, zgodnie z przekazem tradycji.
Zmiana dotyczy te¿ oprawy pogrzebu. Poniewa¿ istnieje mo¿liwoæ przechowania cia³a zmar³ego w ch³odzonej kostnicy, rozprzestrzeni³ siê zwyczaj
maksymalnego opóniania pogrzebu, miesi¹c i wiêcej, aby po³¹czyæ ceremoniê
pochówku z uroczyst¹ celebracj¹ zmar³ego. Na tê okazjê cz³onkowie rodziny
w ¿a³obie szyj¹ sobie jednorakie ubrania, nierzadko z wydrukowanym na materiale efigium zmar³ego. Wieczorem organizuje siê w domu zmar³ego czuwanie
modlitewne. Na tê okazjê buduje siê rodzaj zadaszenia, wynajmuje krzes³a, by
mog³o zasi¹æ jak najwiêksze grono goci. Zaprasza siê grupy piewacze i chóry
kocielne. Gocie siedz¹ zwróceni ku trumnie lub wyeksponowanemu miejscu
ze zdjêciem zmar³ego. Chora³y piewaj¹ na przemian, a piew przeplatany jest
modlitw¹. Od czasu do czasu zebranym rozdaje siê cukierki, aby nie zasch³o im
w gardle. Nastêpnego ranka ma miejsce pochówek. Jeli w ceremoniach uczestniczy kap³an katolicki lub pastor protestancki, rezygnuje siê z krwawych ofiar,
ale zachowuje siê tradycyjne gesty, inwokacje i zwyczaje. Dla pewnoci, rodzina
zamawia zarówno mszê w., jak i muzu³mañsk¹ modlitwê, nie mówi¹c o ofiarach
tradycyjnych. Po pogrzebie ma miejsce zwykle wystawny posi³ek17.
16
17

Ibidem, s. 9698.
Ibidem, s. 98.
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wiêtowanie mo¿e trwaæ kilka dni. £¹czy ono pochówek z uroczystociami zakoñczenia ¿a³oby. Dziêki ch³odzonym kostnicom mo¿na siê dobrze przygotowaæ na tê okolicznoæ. Trzeba zgromadziæ pokane sumy pieniê¿ne, aby
ugociæ licznych zebranych. Chodzi równie¿ o umo¿liwienie uczestnictwa
wszystkim zainteresowanym, a szczególnie krewnym. Sprawa kosztów zwi¹zanych z obrzêdami ¿a³obnymi staje siê powa¿nym problemem spo³ecznym. Pisz¹c o spo³ecznoci Ewe z Po³udniowego Togo B.E. Penoukou zaznacza:
W istocie rzeczy, ka¿da rodzina chce zrobiæ wiêcej ni¿ inna, a wiêc ludzie
anga¿uj¹ siê w wydatki czêsto nadzwyczajne i ponad swoje mo¿liwoci. W ten
sposób niektórzy spêdzaj¹ swe ¿ycie na p³aceniu d³ugów obrzêdów pogrzebowych18. Tradycyjne obrzêdy ¿a³obne by³y równie¿ drogie. Niemniej wspó³czesna oprawa wiêta, elementy zapo¿yczone z Europy i nowe oczekiwania konsumpcyjne powoduj¹, ¿e bud¿et uroczystoci jest bardzo wysoki. Kiedy
obrzêdy organizowano tylko wybranym zmar³ym, dzi odprawia siê je na czeæ
ka¿dego doros³ego zmar³ego, najczêciej w soboty. Rozmiar tego zjawiska jest
zadziwiaj¹cy. Jad¹c samochodem w sobotni poranek, na ka¿dej trasie Po³udniowego Togo, co kilka wiosek mo¿na trafiæ na uroczystoci ¿a³obne19.

3. Nowe formy dyskursu
W spo³eczeñstwie tradycyjnym dominowa³a zasada równoci, zgodnie
z któr¹ dobra, do których aspiruje jednostka, istniej¹ w ograniczonej i niezmiennej iloci20. Dotyczy to zarówno potomstwa, dóbr materialnych, jak i symboli
presti¿u. Jeli komu wiêc powiedzie siê lepiej, oznacza to, ¿e kto inny odczuje
pogorszenie sytuacji. Nie mo¿na wzbogaciæ siê w sposób naturalny, a wiêc
jedynym wyt³umaczeniem takiego stanu rzeczy jest odwo³anie siê do si³ tajemnych, przede wszystkim do czarownictwa. Czarownictwo s³u¿y za spo³eczn¹
diagnozê rzeczywistoci, jest to rodzaj paniki moralnej21, pewnego stanu zagro¿enia wartoci i interesów spo³ecznych. Takim stanem zagro¿enia jest w³anie
czarownictwo, o które pos¹dza siê tych, którym siê powiod³o, ale te¿ tych,
którzy cierpi¹ nêdzê, przy czym ka¿dy mo¿e byæ potencjaln¹ ofiar¹ lub agreso18

B.E. Penoukou, Les sources de l‘espérance chrétienne face à la mort. Quels rites funéraires
dans une Église-famille de Dieu au Sud du Togo? Perspectives missiologiques, Université Saint Paul,
Ottawa (praca magisterska) 2003/2004, s. 22.
19 Jeden z misjonarzy trafnie podsumowa³ zjawisko uroczystoci pogrzebowych: Zamiast wydawaæ pieni¹dze na ¿ycie, wydaje siê je na zmar³ych.
20 G. Balandier, Anthropologie politique, Paris 2004, s. 78.
21 Termin spopularyzowany przez Stanleya Cohena. S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics.
The Creation of the Mods and Rockers, Oxford 1987.
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rem. Tradycyjnie oskar¿enia o czarownictwo dokonywa³o siê w ramach poszerzonej rodziny, pos¹dzano tych, którzy mieliby powód do zazdroci wzglêdem
ofiary. Czarownikiem mo¿na byæ z natury lub przez nabycie odpowiednich
umiejêtnoci i rodków. Dzia³anie polega na spowodowaniu, wiadomie lub
niewiadomie, z pomoc¹ wewnêtrznej i zewnêtrznej si³y, choroby, a w koñcu
mierci wybranej ofiary. Tradycyjnie czarownictwo by³o pewnym regulatorem
spo³ecznym w ramach grupy krewniaczej zamieszkuj¹cej na okrelonym terytorium. Walka o jednoæ wewn¹trz grupy wymaga sta³ej czujnoci, bo czêsto tam,
gdzie powinno dominowaæ zaufanie i solidarnoæ, istnieje zazdroæ i agresywnoæ, która przejawia siê w aktach czarowniczych. wiadomi tego, przedstawiciele ludu Douala z wybrze¿y Kamerunu, powiadaj¹: Nie ma wyjcia, trzeba ¿yæ
z w³asnym czarownikiem22.
Wydawa³oby siê, ¿e wraz z rozwojem szkolnictwa i wp³ywami religii
chrzecijañskiej znikn¹ oskar¿enia o czarownictwo. Niemniej ludzie wyrwani
ze struktury rodzinnej i zamkniêtych wspólnot wioskowych musieli zmierzyæ
siê z drastyczne zró¿nicowaniem spo³ecznym. Nowoczesnoæ bowiem jest
motorem procesu dyferencjacji w przep³ywie informacji, dóbr i ludzi. Aby
znaleæ model wyjaniaj¹cy rzeczywistoci powrócono do wyobra¿eñ o czarownictwie, pozwalaj¹cych nadaæ sens pracy zarobkowej, konsumpcji, migracji,
zasadom produkcji programom dostosowania strukturalnego, polityce rozwojowej i funkcjonowaniu handlu. Dyskurs o czarownictwie odwo³uje siê do
ostatecznych wartoci: ¿ycia, mierci, p³odnoci, dobrobytu, w³adzy i pomylnoci. Jean i John Comaroff wyra¿aj¹ to w nastêpuj¹cy sposób: Prokreacja i aborcja s³u¿¹ jako metonimie spo³ecznej reprodukcji i jej nadu¿yæ;
ob¿arstwo i kanibalizm znacz¹ nienaturaln¹ konsumpcjê i akumulacjê; utowarowienie istotnych dla ¿ycia w³aciwoci i funkcji fizycznych jest archetypicznym obrazem kapitalistycznej eksploatacji. Skoro cia³o [ ] dostarcza paliwa
nieuchwytnym procesom produkcji i bogacenia siê, staje siê ono miêsem,
a krew, rop¹ naftow¹23.
Zmiany w systemie wymiany i handlu oraz rozrost potrzeb konsumpcyjnych nast¹pi³y w sposób gwa³towny. W Togo jeszcze z koñcem wieku XIX
rodkiem p³atniczym by³y muszelki kauri obok niemieckiej marki. Dzi muszelki
kauri s¹ jedynie ozdob¹ i ma³o kto wie, ¿e s³u¿y³y za pieni¹dze. O gwa³townoci
przejcia z systemu wymiany do handlu monetarnego wiadczy fakt, ¿e jeszcze
w latach 70. XX w., na mniejszych targowiskach Togo mo¿na by³o spotkaæ siê
z transakcjami wymiany, przek³adowo  miska zbo¿a za garæ soli. Dzi ka¿dy
22
23

E. de Rosny, LAfrique des guérisons, Paris 1992, s. 114.
J. Comaroff, J. Comaroff, Introduction, w: J. Comaroff, J. Comaroff (red.), Modernity and
Its Malcontents. Ritual and Power in Postcolonial Africa, Chicago 1993, s. XXVI.
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jest wiadomy wartoci pieni¹dza, za który nie tylko mo¿na wszystko kupiæ, ale
te¿ mo¿na powiêkszyæ presti¿ i status spo³eczny.
Nie wszyscy jednak maj¹ dostêp do dóbr materialnych i pieniêdzy. Aby
wyjaniæ ró¿nice w zamo¿noci, ch³opi z po³udniowego Nigru opowiadaj¹
o kanibalizmie jako formie czarownictwa. Sugeruj¹, ¿e bogactwo kupców nigeryjskich, którzy handluj¹ na ich targowiskach pochodzi z pewnej niecnej wymiany, a mianowicie wzbogacenie mia³oby nastêpowaæ na skutek aktów ludo¿erczych. Dowodem tego jest spora grupa wyje¿d¿aj¹cych na emigracjê z Nigru do
Nigerii, którzy znikaj¹ bez ladu lub nie daj¹ znaku ¿ycia. Bogaci Nigeryjczycy
mieliby konsumowaæ ich si³ê ¿yciow¹, aby siê wzbogaciæ. Faktem jest, ¿e ekonomia nigerska jest podporz¹dkowana bogatej Nigerii, ale ch³opi nie maj¹ z³udzeñ, ¿e to do nich nale¿y wiat tradycji i moralnoci, podczas gdy Nigeria jest
krajem nowoczesnych i nikczemnych ludo¿erców24.
Kumulacja bogactwa mo¿e mieæ równie¿ inne ród³o. Mo¿liwe jest bowiem nabycie u czarownika rodków magicznych, które mog¹ uczyniæ cz³owieka bogatym. Jednak za tego typu korzyci trzeba zap³aciæ wysok¹ cenê: powiêciæ jednego z najbli¿szych lub w³asn¹ p³odnoæ. Podejrzewa siê wiêc nie tylko
bezdzietne, biedne i zazdrosne osoby sporód cz³onków rodziny, ale wszystkich tych, którym siê powiod³o. S.E. Nadel pisze o zamo¿nych kobietach z ludu
Nupe z Nigerii. Spo³ecznoæ patrzy na nie z podejrzliwoci¹, bowiem zamiast
pozostawaæ pod piecz¹ mê¿a i wydawaæ na wiat dzieci, zajmuj¹ siê dochodowym handlem, a nawet bogac¹ siê bardziej ni¿ ich mê¿owie. Podejrzewa siê je
wiêc o prostytucjê, przerywanie ci¹¿y, mówi siê, ¿e ¿ywi¹ siê innymi ludmi, aby
osi¹gn¹æ sukces25. Bogactwo, sukces, indywidualizm, choæ tolerowane w kontekcie kapitalistycznej ekonomii, w tradycyjnym kontekcie afrykañskim uwa¿ane s¹ za zagro¿enie ludzkiej p³odnoci i relacji rodzinnych.
Przemiany ekonomiczne wymuszaj¹ zmianê rozumienia czarownictwa.
Czarownikom nie przypisuje siê ju¿ po¿erania ofiar, ale zmienianie tych ofiar
w pewnego rodzaju widma, wystawianie na sprzeda¿ lub zmuszanie do pracy
na niewidzialnych plantacjach. takie wyobra¿enie ma t³umaczyæ sekret bogactwa wybijaj¹cych siê przedsiêbiorców. Przyk³adowo, w Douali chodzi³y pog³oski o miejskim stowarzyszeniu bogatych wdów, które mia³yby za pomoc¹ czarownictwa zabijaæ swych mê¿ów, kiedy ci zgromadzili wystarczaj¹co du¿o
pieniêdzy, aby zapewniæ trwa³¹ pozycjê rodzinnej firmie. Ma³o tego, wykorzystywa³y duchy mê¿ów do dalszej pracy26.
24 A. Masquelier, Of Headhunters and Cannibals. Migrancy, Labor, and Consumption in the
Mawri Imagination, Cultural Anthropology 15 (2000), nr 1, s. 1516.
25 S.E. Nadel, A Black Byzantium. The Kingdom of Nupe in Nigeria, Oxford 1951, s. 332333.
26 P. Geschiere, Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres, Paris 1995, s. 264.
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Dyskurs o czarownictwie odgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciu politycznym. Wyra¿a protest nieuprzywilejowanych i strategiê ambitnych. Przyczynia siê do umocnienia w³adzy przez lêk, z jakim siê ³¹czy oraz przez obawê przed oskar¿eniami.
Czarownictwo jest równie¿ rodkiem w³adzy: albo wzmacnia jej przymus i/lub
chroni przed przeciwnikami politycznymi, albo pozwala na rzeczywiste przeniesienie na oskar¿onego lub podejrzanego resentymentów zagra¿aj¹cych w³adzy
lokalnej. Jest kodem u¿ywanym podczas staræ politycznych, który dostarcza
silnych argumentów ideologicznych27. Zgodnie z panuj¹cym przekonaniem czarownictwo i w³adza polityczna to dwie strony tej samej monety.
Jeliby rzeczywistoæ polityczna odznacza³a siê przejrzystoci¹ i uczciwoci¹, nie by³oby powodu wyjaniania sukcesu lub pora¿ki w szczególny sposób.
Ale poniewa¿ tak siê nie dzieje, odwo³uje siê do si³ niewidzialnych, aby nakreliæ
pe³ny obraz rzeczywistoci. Zdobycie w³adzy i utrzymanie siê na stanowisku nie
przypisuje siê woli ludu, ale dzia³aniu skutecznych si³ tajemnych, bêd¹cych
w posiadaniu elekta. W tym kontekcie rola czarownictwa, jak pisze P. Geschiere, porównywalna jest do roli propagandy wyborczej w spo³eczeñstwach zachodnich28. Sukcesu lub pora¿ki polityka nie t³umaczy siê poparciem spo³ecznym lub jego brakiem, ale ukrytym i skutecznym dzia³aniem czarowników
zaanga¿owanych przez kandydatów.
W Togo utrzymywanie siê przez 38 lat u w³adzy prezydenta Gnassingbe
Eyadéma (19672005) t³umaczono jego zdolnoci¹ do wykorzystywania si³ niewidzialnych. £¹czenie religii z polityk¹ nasili³o siê szczególnie w okresie niepokojów politycznych w latach 19901992. W atmosferze niepewnoci zwi¹zanej
z destabilizacj¹ polityczn¹, opinia publiczna doszukiwa³a siê pozanaturalnych
wyjanieñ wydarzeñ. Jednym z nich by³o przekonanie o sk³adaniu krwawych
ofiar z dzieci przez ludzi ¿¹dnych w³adzy, co mia³o byæ gwarantowanym rodkiem prowadz¹cym do sukcesu. D³ugoletnie rz¹dy Eyadémy t³umaczono regularnym sk³adaniem ofiar ludzkich. Podobno w okresie przedwyborczym mia³y
siê nasilaæ porwania dzieci, bowiem w tym czasie zapotrzebowanie na krew
ludzk¹ u polityków by³o bardzo wielkie. Politykom przypisuje siê niezwyk³e
umiejêtnoci, jak np. zamienianie siê w zwierzêta, bilokacjê, zdolnoæ paktowania z duchami29.
Mimo coraz bardziej znacz¹cej roli czarownictwa jako rodka kumulacji
bogactwa i w³adzy, zachowuje ono w dalszym ci¹gu funkcjê reguluj¹c¹ równoæ
spo³eczn¹. Z jednej strony ma udostêpniaæ niewidzialne rodki, które pozwalaj¹
zdobyæ w³adzê, z drugiej za ma udaremniaæ najszczersze zamiary. Jest ród³em
27
28
29

Por. G. Balandier, Lanthropologie politique, s. 8081.
P. Geschiere, Sorcellerie et politique, s. 1516.
S. Ellis, Rumour and Power in Togo, Africa 63/64 (1993), s. 470472.
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w³adzy dla rz¹dz¹cych, ale równie¿ broni¹ dla s³abych, walcz¹cych przeciw
nierównociom spo³ecznym. Na poziomie ¿ycia jednostki stymuluje ambicje
osobiste, a równoczenie hamuje ekscesy ludzi z wygórowanymi ambicjami.
* * *
Spotkanie Afryki z nowoczesnoci¹ nast¹pi³o gwa³townie. W krótkim czasie rozprzestrzeni³y siê wspó³czesne rodki komunikacji: prasa, radio, telewizja.
Dzi telefonia komórkowa i Internet s¹ dostêpne w najbardziej oddalonych
zak¹tkach kontynentu. Upowszechnienie szkolnictwa zmniejszy³o liczbê analfabetów, a jednoczenie da³o podstawê do wykszta³cenia specjalistów sektora
nowoczesnego. Ronie liczba absolwentów kierunków zarz¹dzania, rachunkowoci, informatyki i nowych technologii. Afryka jest prawie gotowa, aby przyj¹æ zdobycze nowoczesnej techniki, ale jak dotychczas s³u¿y za rynek zbytu
i dostawcê bogactw naturalnych.
Szybkie wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury spowodowa³o, ¿e nie
nad¹¿a za nim kapita³ spo³eczny. Na poziomie technicznym, gospodarczym
i strukturalnym wprowadzono regu³y przeniesione z krajów rozwiniêtych, które
nie sprawdzaj¹ siê, kiedy s³abe jest spo³eczeñstwo obywatelskie i niedomaga
odpowiedzialnoæ publiczna i poszanowanie prywatnej w³asnoci. Przedstawiony materia³ pozwala stwierdziæ, ¿e mimo korzystania z nowoczesnej infrastruktury, spo³eczeñstwo tkwi w systemie tradycyjnym. Wspinanie siê na drabinie
spo³ecznej i bogacenie siê zderzaj¹ siê z zasad¹ równoci narzucon¹ przez
tradycjê, która kieruje siê imperatywem solidarnoci, a ten nakazuje dystrybucjê
bogactw wród krewnych i praktyczn¹ niemo¿liwoæ awansu. Ponadto zobowi¹zania zwyczajowe, np. wyra¿enie czci zmar³ym, ³¹cz¹ siê z ekscesywnymi
wydatkami, co os³abia mo¿liwoci inwestycji, a nawet rujnuje bud¿et rodzinny.
Kiedy ju¿ cz³owiek wyjdzie obronn¹ rêk¹ ze zobowi¹zañ rodzinnych, spotyka
siê z zarzutem czarownictwa, poniewa¿ ka¿dy sukces niesie ze sob¹ podejrzenie
o wp³ywy si³ tajemnych.
Zakorzenienie w systemie tradycyjnym ma równie¿ swoje pozytywne strony. Zapewnia minimum ¿yciowe, a wiêc daje szansê na prze¿ycie s³abym,
opuszczonym, przegranym, chorym i nieszczêliwym cz³onkom rodziny. Zasada
dystrybucji dotyczy nie tylko strony materialnej, ale równie¿ pomocy na innych
p³aszczyznach egzystencji. Wysoka pozycja spo³eczna zobowi¹zuje do wykorzystania wp³ywów na korzyæ krewnych, którzy szukaj¹ pracy, miejsca w renomowanych szko³ach, stypendiów itp.
Tradycja w nowoczesnoci jest pewnym rozwi¹zaniem w okresie przejciowym. Aby jednak zapewniæ harmonijny i sprawiedliwy rozwój, trzeba zrezygnowaæ z pewnych zachowañ sankcjonowanych przez tradycjê i kierowaæ siê
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zasad¹ obiektywnej równoci. Tak d³ugo jednak, jak pañstwo nie zapewni minimum ochrony obywateli, jedyn¹ nadziej¹ bêdzie odwo³anie siê do tradycji. Niestety, w dobie ponowoczesnoci, kiedy nastêpuje dewaluacja pañstwa postkolonialnego, g³ównym wsparciem ludnoci staj¹ siê organizacje pozarz¹dowe oraz
Kocio³y, które kieruj¹ siê w³asnymi kryteriami opartymi na interesach grupy,
a nie na równoci szans i sprawiedliwoci.
OBECNOŚĆ TRADYCJI W AFRYKAŃSKIEJ NOWOCZESNOŚCI
(STRESZCZENIE)

Bazuj¹c g³ównie na w³asnych dowiadczeniach i badaniach terenowych w Togo w artykule
ukazano, w jaki tradycja wplata siê w nowoczesnoæ, a tak¿e przedstawiono, jak w dyskursie politycznym i spo³ecznym wykorzystuje siê wiatopogl¹d oparty na religii tradycyjnej. Czy odrzucenie tradycji
przez m³odych wi¹¿e siê z jej hamuj¹c¹ rozwój si³¹? Analizie poddano: imperatyw solidarnoci rodzinnej, który utrudnia rozwój jednostki, rytualizm zmuszaj¹cy do powiêcenia wszelkich oszczêdnoci na
organizacjê wydarzeñ wi¹tecznych oraz czarownictwo, które pozwala na wyt³umaczenie nierównoci
w ¿yciu publicznym. We wszystkich tych obszarach tradycja nie tylko jest obecna, ale odgrywa wa¿n¹
rolê jako czynnik stabilizuj¹cy, wyjaniaj¹cy i ogarniaj¹cy rzeczywistoæ spo³eczn¹.

THE PRESENCE OF TRADITION IN THE AFRICAN MODERNITY
(SUMMARY)

Based mainly on the authors own experience and field research in Togo, the article outlines
the way in which tradition is woven into modernity, as political and social discourse uses a worldview
based on traditional religion. Is the rejection of tradition by young people related to its strength of
inhibiting the development? The following were analyzed: the imperative of family solidarity, which
hinders the development of the individual and ritualism forcing to sacrifice any savings for the
organization of festive events and witchcraft, which provides the explanation of inequality in public
life. In all these areas, the tradition is not only present, but it plays an important role as a stabilizing
factor, explaining and encompassing social reality.

TRADITION IN DER AFRIKANISCHEN MODERNITÄT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Aufsatz stellt dar, wie in Afrika die Tradition und die Modernität verflochten sind, wie die
religiös begründete Weltanschauung durch den sozialen und politischen Diskurs ausgenutzt wird und
warum die jungen Afrikaner die Tradition verneinen. Bremst die Tradition die ökonomische und
soziale Entwicklung? Der Verfasser analysiert Imperative der Familiensolidarität, die die individuelle
Selbstverwirklichung verhindert, Ritualismus, der alle Ersparnisse für die Veranstaltung der Feierlichkeiten verbraucht und Hexerei, die es erlaubt, Ungleichheit auf der politischen Ebene zu erklären. In
allen oben erwähnten Faktoren ist die Tradition nicht nur anwesend, sondern sie spielt auch wichtige
Rolle in dem Sozialleben.

