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Globalizacja jest fenomenem dostrzeganym i definiowanym przez
wielu badaczy na ró¿ne sposoby, który wspó³cze�nie jest przedmio-
tem szczególnego zainteresowania, chocia¿ jego obecno�æ dostrzega-
j¹ badacze na przestrzeni minionych wieków, na co dowodów dostar-
cza historia powszechna. Proces ten nie jest jednorodny, cechuje go
wieloaspektowo�æ oddzia³ywañ na rzeczywisto�æ � na �wiat spo³ecz-
ny, �wiat kultur, gospodarek i polityki.

Wspó³czesna globalizacja ³¹czy siê z gwa³townym rozwojem �rod-
ków komunikacji, z prze³amywaniem barier przestrzennych w prze-
kazywaniu informacji, za spraw¹ wszechobecnych mediów, które
przyspieszaj¹ tak¿e przekazywanie i wymianê warto�ci niematerial-
nych: wzorów zachowañ spo³ecznych, norm kulturowych i idei,
a wiêc tak¿e my�li � odkryæ naukowych i wytworów sztuki. Dla
Anthony�ego Giddensa istot¹ globalizacji jest �intensyfikacja ogólno-
�wiatowych relacji spo³ecznych�, których skutek objawia siê tym, ¿e
lokalne wydarzenia s¹ kszta³towane przez wydarzenia wystêpuj¹ce
w innych oddalonych o wiele mil miejscach, a wektor wp³ywów mo¿e
mieæ tak¿e przeciwny kierunek. Ró¿norakie powi¹zania we wspó³-
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czesnym �wiecie sprawiaj¹, ¿e nie ma mo¿liwo�ci pozostania poza
zasiêgiem ich oddzia³ywañ: �Globalizacja oznacza, ¿e w odniesieniu
do skutków przynajmniej niektórych mechanizmów wykorzeniaj¹-
cych nie istnieje mo¿liwo�æ nieuczestniczenia w przemianach, które
niesie nowoczesno�æ�1. Afryka równie¿ w nich uczestniczy.

Ze wzglêdu na swój charakter globalizacja budzi zrozumia³e
zainteresowanie, które dominuje w dyskusjach, szczególnie o wspó³-
czesno�ci. Zainteresowanie to wynika z coraz bardziej rozbudowuj¹-
cych siê systemów �wiatowych gospodarek, monopolizuj¹cych pro-
dukcjê niektórych towarów i polityki wik³aj¹cej w sieæ zale¿no�ci
i ró¿norakich powi¹zañ spo³eczeñstwa i pañstwa czêsto bardzo od-
leg³e od siebie kulturowo i cywilizacyjnie. To, co wyró¿nia przede
wszystkim obecn¹ globalizacjê na tle przesz³o�ci, wi¹¿e siê ze spo-
sobem i prêdko�ci¹ przekazywania informacji i idei. Zamiast sper-
sonalizowanych kontaktów � wirtualizacja przekazu; zamiast miej-
sca jako centrum spotkañ � czas jako organizator przestrzeni
kulturowej, konfiguruj¹cy zbiór jej uczestników poprzez ich indywi-
dualne wybory. Spo³eczeñstwa nie s¹ odseparowanymi bytami, lecz
³¹cz¹ je fundamentalne wiêzy bêd¹ce rezultatem spo³ecznych inte-
rakcji w skali globalnej.

Przyjmuj¹c za punkt wyj�cia globalizacjê jako koncepcjê i ideê
s³u¿¹c¹ interpretacji procesu spo³ecznego, zazwyczaj traktuje siê go
jako powszechny i nieunikniony � jako proces, który obejmuje swo-
im zasiêgiem niemal wszystkie sfery ¿ycia spo³eczeñstw: �Jest »po-
jêciem parasolem« na szereg kompleksowych ekonomicznych, spo-
³ecznych, technologicznych, kulturowych i politycznych zmian
postrzeganych jako wzrastaj¹ca wspó³zale¿no�æ, integracja i inte-
rakcja pomiêdzy lud�mi i firmami zlokalizowanymi w ró¿nych miej-
scach�2. Nie neguj¹c prawdziwo�ci tego twierdzenia, k³ad¹cego

1 A. Giddens, Nowoczesno�æ i to¿samo�æ. �Ja� i spo³eczeñstwo w epoce pó�-
nej nowoczesno�ci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 31.

2 F. Jonyo, Globalization and State in Africa: A Paradox, �African Journal
of Sociology� 2008, Vol. 6, No. 1, s. 16.
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akcent na procesy gospodarcze, przygl¹daj¹c siê uwa¿nie rzeczywi-
sto�ci nale¿y jednak braæ pod uwagê proporcje tych relacji. Nie
zawsze zachodz¹ one wszêdzie z jednakow¹ intensywno�ci¹, dotyka-
j¹c wymienionych sfer spo³ecznego ¿ycia.

W analizowanym przypadku � wspó³czesnej Kenii, mamy do
czynienia z synkretyzmem struktur i form instytucji spo³ecznych
i politycznych oraz tre�ci kulturowych, w których obecno�æ zwi¹zków
z tradycj¹ jest na pierwszy rzut oka coraz mniej widoczna, co nie
znaczy, ¿e zanika. Skierujmy swoj¹ uwagê na kulturê, której pierw-
szym i najbardziej czytelnym no�nikiem jest jêzyk. To w³a�nie jêzyk
jest i zawsze bêdzie zwierciad³em zmienno�ci. W stwierdzeniu Chi-
nua Achebe � �ikony� nigeryjskiej, a tak¿e afrykañskiej literatury,
zawarta jest bardzo istotna my�l: �Mam poczucie, ¿e jêzyk angielski
jest w stanie unie�æ wagê moich afrykañskich do�wiadczeñ. Lecz to
musi byæ nowy angielski, nadal w pe³nym zwi¹zku z korzeniami,
choæ skrojony na miarê nowego afrykañskiego �rodowiska�3. Podob-
nie, jego rodaczka z pokolenia trzydziestolatków drugiej po³owy XX
wieku (ur. w 1977 roku) � Chimamanda Ngozi Adichie uprawia
pisarstwo, pos³uguj¹c siê warsztatem, którego tajniki zg³êbia³a na
amerykañskiej uczelni. Pos³uguje siê jêzykiem angielskim, opisuj¹c
afrykañsk¹ rzeczywisto�æ: �Uwa¿am, ¿e afrykañscy pisarze powinni
pisaæ w takim jêzyku, w jakim mog¹. Wa¿n¹ rzecz¹ jest, aby opowia-
daæ afrykañskie historie. Poza tym, wspó³czesne afrykañskie opo-
wiadania nie mog¹ ju¿ mieæ pretensji do »kulturowej czysto�ci«.
Wywodzê siê z generacji m³odych Nigeryjczyków, którzy nieustannie
pos³uguj¹ siê dwoma, a czasami trzema jêzykami, je�li w³¹czymy
w to pidgin. Szczególnie w przypadku ibo, jeste�my pokoleniem
anglo-ibo, tak wiêc twierdzenie, ¿e jedynie ibo mo¿e uchwyciæ nasze

3 C. Achebe, The African Writer and the English Language, cyt. za:
Z. Magubane, Africana Sociology: A Critical Journey from Pluralism to Postcolo-
nialism, w: P. Tiyambe Zeleza (ed.), The Study of Africa, Disciplinary and
Interdiscyplinary Encounters, Vol. 1, CODESRIA, Dakar 2006, s. 72.
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do�wiadczenie jest ograniczaj¹ce. Globalizacja dotyka nas w sposób
bardzo g³êboki�4.

�Czysto�æ kulturowa� � ta idea czy te¿ wyobra¿enie nadaj¹ce
okre�lon¹ afiliacjê ludziom czy wytworom kultury jest szczególnie
dzisiaj nieaktualna.

W �synkretycznym obrazie� spo³eczeñstwa kenijskiego na etapie
fali globalizacji, której jeste�my �wiadkami, elementy, które siê
uwidaczniaj¹, stanowi¹ nie tylko o specyfice tego kraju, lecz s¹ po-
równywalne z wieloma innymi w Afryce i na �wiecie. Dotyczy to
zarówno sposobów zarz¹dzania pañstwem, systemów prawnych sy-
tuuj¹cych jednostkê w jego strukturach, a tak¿e � w zwi¹zku z tym
� ich wp³ywu na organizacjê ¿ycia spo³ecznego, która niegdy�
podporz¹dkowana by³a jedynie tradycji. Problemy i konflikty, które
siê pojawiaj¹, zwi¹zane s¹ z multietniczno�ci¹, wielokulturowo�ci¹,
polaryzacj¹ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹, westernizacj¹ zawodow¹ i poli-
tyczn¹ (dziedzictwem wp³ywów europejskich), nowymi gender rela-
tions, przemianami to¿samo�ci, konsumeryzmem wszechobecnym
w �wiecie zachodnim czy kultur¹ masow¹, która w du¿ej mierze jest
jego no�nikiem. Wszystkie te zjawiska powoduj¹ ambiwalencjê po-
staw i s¹dów uczestników ¿ycia spo³ecznego, która rodzi wielo�æ
problemów. Postawy i s¹dy implikuj¹ sposób ludzkiego postêpowa-
nia, czyli to co tworzy fakty spo³eczne. To one w³a�nie, w durkhe-
imowskim5 rozumieniu, maj¹ byæ przedmiotem badañ w socjologii.

4 A. Uzoamaka Azodo, Interview with Chimamanda Ngozi Adichie: creative
writing and literary activism, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca-
che:0YuXPyEw7rUJ:www.iun.edu/~minaua/interviews/interview_chimaman-
da_ngozi_adichie.pdf+chimamanda+ngozi+adichie&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=
ADGEESgRdKtxNs0ZJscgVn1JJoHCBdlHLyvuSrS8UjgPe_2VBGNfyX83Vx
EP2HmFf_eHvCLVLknOXFMu2fDmPA7RfI88hFWA-015LWrnNQg4Kt
RF4ga7MzFnpC3moIdzvAGxRP3EwGZy&sig=AHIEtbRaXjCSUYoZOdqHjIz
Wa0b2WQfnUA [27.06.2011].

5 E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1968, s. 42: �Jest faktem spo³ecznym wszelki sposób postêpo-
wania, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na jednostkê zewnêtrznego
przymusu; [...] taki, który jest w danym spo³eczeñstwie powszechny, maj¹cy
jednak w³asn¹ egzystencjê, niezale¿n¹ od jego jednostkowych manifestacji�.
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Ró¿nice do�wiadczeñ kulturowych sprawiaj¹, ¿e wymowê i znacze-
nie faktów trudno jednoznacznie oceniæ z braku obiektywnych kry-
teriów, a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e takie kryteria nie istniej¹,
gdy¿ oceny s¹ zale¿ne od perspektywy oceniaj¹cego. Dlatego kieru-
j¹c siê metodologiczn¹ dyrektyw¹ Floriana Znanieckiego6, nale¿y
przyj¹æ postawê woln¹ od warto�ciowania, opisuj¹c rzeczywisto�æ
spo³eczn¹ i analizuj¹c jej zmieniaj¹cy siê obraz metod¹ indukcyjn¹,
analityczn¹. Z tego te¿ powodu nale¿y z ostro¿no�ci¹ analizowaæ
ró¿ne programy i projekty rozwojowe dla Afryki, które czêsto nie
znajduj¹ realnego uzasadnienia i skazane s¹ na niepowodzenie.
Propozycje �naprawy rzeczywisto�ci� spo³ecznej i proponowane wzo-
ry p³yn¹ce z zewn¹trz nie zawsze spotykaj¹ siê z akceptacj¹, a ich
przyjêcie nie musi oznaczaæ rozwi¹zania problemów, czêsto wrêcz
rodzi nowe. Kenia jest przyk³adem pañstwa, które znalaz³o siê
w strefie wp³ywów globalizacyjnych, a jej obraz spo³eczno-kulturowy
coraz bardziej siê komplikuje. Sam termin globalizacja podkre�la
powszechno�æ procesu zmian, a nawet ich gwa³towno�æ. Ich nastêp-
stwa s¹ zazwyczaj traktowane w sposób negatywny lub pozytywny,
co zale¿y od perspektywy oceny. Jak wskazuje Fred Jonyo � socjolog
kenijski: �Globalizacja jest postrzegana pozytywnie jako lokomotywa
handlu, który prowadzi do wzrastania standardów ¿ycia i zamo¿no-
�ci wszystkich krajów. Z perspektywy negatywnej globalizacja jest
postrzegana jako lokomotywa korporacyjnego kapitalizmu, którego
rezultatem jest deptanie praw cz³owieka w rozwijaj¹cych siê spo³e-
czeñstwach, w kulturowej asymilacji przez kulturowy imperializm i,
po�ród ca³ego z³a, w zniszczeniu �rodowiska�7.

Teorie globalizacji w odniesieniu do wspó³czesnych spo³eczeñstw
zak³adaj¹ rozprzestrzenianie siê na resztê �wiata, pewnych istot-
nych dla zmodernizowanego Zachodu instytucji, a szczególnie nowo-

6 Zob.: F. Znaniecki, W sprawie rozwoju socjologii polskiej. Program i sa-
moobrona, w: Spo³eczne role uczonych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1984, s. 182�211.

7 F. Jonyo, op. cit., s. 16.
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czesnej kapitalistycznej ekonomii. Towarzyszy temu naukowa racjo-
nalno�æ objawiaj¹ca siê w postaci nowoczesnej technologii. Jednocze-
�nie ludzie poruszaj¹cy siê swobodnie z kraju do kraju zapocz¹tko-
wuj¹ nowe strumienie migracji zwi¹zanych z tymi instytucjami.
I jest to co� wiêcej ani¿eli tylko powielanie i rozprzestrzenianie siê
form zachodniej cywilizacji. Jest to kreacja nowej jako�ci ¿ycia
z zarysowuj¹c¹ siê now¹ struktur¹ spo³eczn¹. Ten proces mo¿na
zaobserwowaæ �ledz¹c spo³eczne reakcje na zmiany konstytucyjne
w Kenii.

Kenyans for Kenya.
Czy pocz¹tek nowej to¿samo�ci?

�Kenia musi osi¹gn¹æ punkt, w którym wewnêtrzne, narodowe
to¿samo�ci nie bêd¹ zagra¿a³y byciu narodem. Nie powinno mieæ zna-
czenia do jakiego plemienia, rasy, religii, p³ci, klasy lub wieku kto�
nale¿y�8.

Na gruncie afrykañskim polityczny wymiar globalizacji oznacza
powielanie europejskich struktur administracyjno-politycznych, któ-
re stworzy³y konstrukcje nowych pañstwowo�ci niepodleg³ych pañstw,
w których ca³kowicie w³adzê przejê³y elity afrykañskie. Przejêcie
przez nie europejskich wzorów demokracji i sprawowania w³adzy
rodzi miêdzy innymi pytanie o stopieñ ich przystawalno�ci do wspó³-
czesnych realiów afrykañskich, a tak¿e pytanie o to, czy decentra-
lizacja w³adzy, za³o¿ona przez ostatni¹ reformê konstytucyjn¹ w Kenii,
prowadzi do rzeczywistej demokratyzacji ¿ycia politycznego. Czy
zlikwiduje korupcjê i nepotyzm, je�li ambicje polityków opieraj¹ siê
na etnicznych zrêbach?

8 N. Wambugu, The Clash of Kenya�s Identities, �Pambazuka News�, Pan-
African voices for freedom and justice, 01.03.2012, Issue 572, http://www.pamba-
zuka.org/en/category/features/80398 [2.03.2012].
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Kenia obecnie posiada prezydencki system rz¹dów i dwuizbowy
parlament na mocy nowej konstytucji, dopracowanej i podpisanej
przez prezydenta po referendum konstytucyjnym w sierpniu 2010
roku, któr¹ uwa¿a siê powszechnie za sukces demokracji. Jej pe³ne
wdra¿anie, ze wzglêdu choæby na skomplikowany podzia³ terytorial-
ny (maj¹cy stworzyæ podwaliny sprawiedliwej reprezentacji) jest
w toku. A jednak, w³a�nie ze wzglêdu na wska�nik demokracji opra-
cowywany przez Economist Intelligence Unit9, Kenia zajmuje 101
w�ród 167 sklasyfikowanych krajów, a jej indeks wynosi 4,71 i za-
liczana jest do kategorii re¿imu hybrydowego. Gospodarczo te¿ nie
wypada najlepiej. Zajmuje 154 miejsce w�ród 183 sklasyfikowanych
krajów �wiata ze wzglêdu na wielko�æ PKB per capita, który w 2011
roku, wyniós³ 1 725 USD10, chocia¿ prognozowany jest jego wzrost.

Motto artyku³u z �Pambazuka News�, umieszczone pod nag³ów-
kiem niniejszego podrozdzia³u, jest coraz czêstszym motywem pu-
blicznych debat na temat politycznej przysz³o�ci Kenii i lapidarnie
streszcza ca³y problem.

Problemy polityczne i gospodarcze Kenii maj¹ wielorakie przy-
czyny. Rozwa¿enie ich w kontek�cie podjêtego tematu pozwala zale-
dwie na ich zasygnalizowanie. Najwa¿niejszy jednak problem polega
na trudnym zadaniu skonsolidowania w ca³o�æ mozaiki etniczno-
kulturowej, które jest rol¹ przywódców politycznych, do dzisiaj

9 Jednostka badawcza zwi¹zana z tygodnikiem �The Economist� opisuj¹-
cym stan w 167 krajach �wiata. Kraje te zosta³y podzielone na Full democracies
(demokracje pe³ne � o indeksie od 8 do 10), Flawed democracies (demokracje
wadliwe � o indeksie od 6 do 7,9), Hybrid regimes (systemy hybrydowe � indeks
od 4 do 5,9) oraz na Authoritarian regimes (systemy autorytarne � indeks od 0
do 3,9). Wska�nik demokracji zosta³ zdefiniowany przy pomocy 60 wska�ników
zgrupowanych w piêciu kategoriach: proces wyborczy i pluralizm, swobody oby-
watelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja polityczna
oraz kultura polityczna., http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_demo-
kracji [16.04. 2012.].

10 International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/
2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=coun-
try&ds=.&br=1&c=664&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%
2CLP&grp=0&a=&pr.x=69&pr.y=14. Retrieved 6 November 2011 [23.03.2012].
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niewype³nion¹. Co stoi temu na przeszkodzie? Odwo³am siê tu do
�negatywnej etniczno�ci� � pojêcia, za pomoc¹ którego Koigi wa Wam-
were (ur. w 1949 roku) kenijski opozycjonista, Kikuju z pochodzenia,
t³umaczy czym jest negatywna etniczno�æ (negative ethnicity)11. Koigi
wa Wamwere12 stworzy³ ten termin w przekonaniu, ¿e u¿ywane
dot¹d w �rodowiskach akademickich pojêcia: trybalizm i etniczno�æ
s¹ niejasne i dwuznaczne, powoduj¹c nieporozumienia i ¿e s¹ ska-
¿one rasizmem: �Jestem ca³kowicie przeciwny u¿ywaniu terminu
trybalizm na okre�lenie uprzedzeñ etnicznych w Afryce. Czujê dys-
komfort u¿ywaj¹c s³owa etniczno�æ, które wyra¿a zarazem nieszko-
dliw¹ dumê etniczn¹ jak i szkodliw¹ nienawi�æ. Aby usun¹æ to nie-
porozumienie, u¿ywam w tej ksi¹¿ce terminu »etniczno�æ« tylko
w odniesieniu do pozytywnej etnicznej dumy, a »negatywna etnicz-
no�æ«, aby wskazaæ na nienawi�æ i uprzedzenie�13.

Koigi wa Wamwere uwa¿a, ¿e �ród³em negatywnej etniczno�ci
jest przekonanie o etnicznej wy¿szo�ci kulturowej, i ¿e jest to feno-
men nie tylko afrykañski14.

Negatywna etniczno�æ oznacza równie¿ postrzeganie polaryzacji
ekonomicznej spo³eczeñstwa przez pryzmat dostêpu do w³adzy poli-
tycznej przedstawicieli niektórych tylko grup etnicznych. Jednak,
jego zdaniem, nierówno�ci spo³eczne s¹ spowodowane nierówno�cia-
mi ekonomicznymi, a nie przynale¿no�ci¹ etniczn¹. W ka¿dym ple-
mieniu s¹ bowiem elity i biedni. W Kenii, zwykli Kikuju, nie s¹
uprzywilejowani z racji przynale¿no�ci etnicznej, poza elit¹ Kikuju,
której zarzuca siê monopolizowanie stanowisk w³adzy. Dostêp do
w³adzy jest natomiast ograniczony z innych powodów. Przede wszyst-
kim zale¿y od dostêpu do edukacji, w szczególno�ci ponadpodstawo-
wej. Wynika to z wysokich wymagañ dotycz¹cych wykszta³cenia

11 K. wa Wamwere, Negative Ethnicity: From Bias to Genocide, Seven Sto-
ries Press, New York 2003, s. 23.

12 Zob.: Idem, Towards Genocide in Kenya: The Curse of Negative Ethnici-
ty, MvuleAfrica, Nairobi 2008.

13 Idem, Negative Ethnicity..., s. 23.
14 Por. ibidem.
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(konieczno�æ dobrej znajomo�ci jêzyka angielskiego i suahili), tym
bardziej ¿e na wy¿szym poziomie jest ono p³atne. Na zdobycie od-
powiedniego wykszta³cenia, szczególnie wy¿szego, mog¹ liczyæ tylko
nieliczni. S¹ to dzieci ludzi co najmniej z warstwy �redniej: inteli-
gencji uprawiaj¹cej wolne zawody, urzêdników pañstwowych, przed-
siêbiorców, np. w sieci us³ug turystyczno-hotelarskich i bardzo za-
mo¿nych � polityków, biznesmenów, czy w³a�cicieli plantacji, sieci
handlowych, przemys³u lokalnego.

W Kenii polaryzacja ekonomiczna mo¿e byæ podtrzymywana
i rozniecana za spraw¹ negatywnej etniczno�ci i etnicyzowania
przywództwa politycznego. Zdaniem wielu Kenijczyków reforma kon-
stytucyjna i wprowadzenie nowego podzia³u administracyjnego, daj¹-
cego mo¿liwo�æ zdobycia w³adzy i reprezentacji lokalnej jeszcze licz-
niejszej grupie przywódców etnicznych (pod has³em decentralizacji),
zamiast prowadziæ do demokratyzacji ¿ycia politycznego, doprowa-
dzi do jeszcze wiêkszych podzia³ów spo³ecznych, gdy¿ w opinii Koigi
wa Wamwere: �W Kenii niemal ka¿dy lider jest trybalist¹. Mówi¹c,
¿e prowadz¹ swoje wspólnoty na drogê postêpu, rob¹ to we w³asnym
interesie, jako jednostki�15. Robi¹ to, gdy¿ musz¹ zabiegaæ o g³osy
wyborców. Wiêkszo�æ liderów jest wiêc zorientowana etnicznie, a nie
�narodowo�. W konsekwencji mamy do czynienia z dyktatur¹ etnicz-
n¹, która dzia³a �na rzecz�, a nie dla dobra wspólnego. Dlatego,
zdaniem Koigi wa Wamwere, ludzie pójd¹ za liderami etnicznymi
i zrobi¹ to, co oni im ka¿¹ i mo¿e doj�æ do politycznej �somalizacji�
Kenii � czyli do sytuacji, w której kluczow¹ rolê bêd¹ odgrywa³y
lokalne autorytety plemienne, podobnie jak w Somalii w³adze kla-
nowe. �wiadomo�æ zagro¿enia, jakie niesie ze sob¹ ta sytuacja, jest
obecna w�ród niektórych krêgów spo³ecznych, inteligencji i intelek-
tualistów zainteresowanych demokratyzacj¹ ¿ycia spo³ecznego, ale
i zwyk³ych ludzi, którzy skutków negatywnie pojmowanej etniczno-
�ci do�wiadczyli w ci¹gu w³asnego ¿ycia.

15 Ibidem, s. 48.
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Budowanie nowej to¿samo�ci spo³ecznej odwo³uj¹cej siê do do-
bra wspólnego � kenijskiego � jest spraw¹, która znajduje zrozumie
wielu osób zaanga¿owanych w prace nad przysz³o�ci¹ kraju. S¹ to nie
tylko politycy, pos³uguj¹cy siê na u¿ytek propagandy w³asnych partii
i programów populistycznymi has³ami, ale tak¿e przedstawiciele spo-
³eczeñstwa obywatelskiego � ró¿nego rodzaju NGOs, którzy pracuj¹
nad zmian¹ mentalno�ci spo³ecznej, wierz¹c, ¿e jedynie dyskusje
i racjonalne argumenty mog¹ doprowadziæ do konstruktywnych roz-
wi¹zañ, a nie przemoc. Nale¿y do nich Ngunjiri Wambugu16 za³o¿yciel
i dyrektor Change Associates Trust � stowarzyszenia propaguj¹cego
budowanie ponadetnicznej jedno�ci Kenii. W celu zdiagnozowania
nastrojów spo³ecznych, z inicjatywy tego stowarzyszenia, pomiêdzy
2009 a 2010 rokiem, przeprowadzono badania w wybranych dwuna-
stu spo³eczno�ciach: Masajów, Po³udniowych Azjatów, Somali, Kikuju,
Luo, Kisii, Teso, Mid¿iKenda, Kalend¿in, Luhya i Kamba. Polega³y one
na prowadzeniu dyskusji w ka¿dej ze wspólnot na temat przysz³o�ci
Kenii. Fina³em by³o wspólne forum ich przedstawicieli i podzielenie siê
do�wiadczeniami wyniesionymi z dyskusji, które �wiadczy³y o bardzo
emocjonalnym zaanga¿owaniu w temat �to¿samo�ci kenijskiej� w opo-
zycji do etnicznej czy rasowej. Intensywno�æ frustracji, z³o�ci i nie-
nawi�ci by³a bardzo widoczna w tych dyskusjach, tym bardziej ¿e
prowadzono je zaledwie rok po przemocy i gwa³tach, jakie mia³y
miejsce po wyborach w grudniu 2007 i w lutym 2008 roku, kiedy to
zbrodnie, jakich siê dopuszczono, wrogo nastawi³y do siebie plemiona.

16 N. Wambugu � za³o¿yciel i dyrektor Change Associates (CHAT), którego
celem jest, jak informuje na swojej stronie internetowej, prowokowanie narodo-
wej dyskusji dotycz¹cej roz³amu w spo³eczeñstwie, w którym pokutuj¹ stereoty-
py etniczne, które wp³ywaj¹ na lokalne i ponadlokalne decyzje. Na forum CHAT
N. Wambugu prowadzi ogólnonarodowy, miêdzyetniczny i miêdzypokoleniowy
dialog o etniczno�ci, pojednaniu, narodowej jedno�ci, nowej konstytucji, proce-
sach Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, zarz¹dzaniu, politycznej reprezen-
tacji i problemach dotycz¹cych m³odzie¿y. Ngunjiri Wambugu jest cz³onkiem
ruchów proreformatorskich, np.: KikuyusforChange, Kenyans for Kenya, and
Siasa Mpya Movement (po angieksu: �Never Again�, ale dos³ownie oznacza
�Nowa polityka�) oraz regionalnych organizacji typu �change organization�.
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Ngunjiri Wambugu podsumowa³ to wydarzenie nastêpuj¹co: �By³o
ca³kiem jasne, ¿e nasze ugruntowane na to¿samo�ci animozje stwa-
rzaj¹ �diabelski koktajl� dla konfliktu, a kryzys 2007/2008 pokaza³
dok¹d ten scenariusz nas doprowadzi³: na koñcu nie mog³o byæ
¿adnych zwyciêzców w zderzeniu to¿samo�ci. Jakkolwiek wewnêtrz-
ne i miêdzyetniczne spotkania by³y czasami trudne i czêsto z nega-
tywnym skutkiem; to ¿e ludzie znale�li czas, aby spotkaæ siê i szu-
kaæ rozwi¹zañ podczas dyskusji, jasno wskazywa³o, ¿e jest jeszcze
nadzieja i mo¿na znale�æ rozwi¹zanie. Fakt, ¿e przyjêli�my now¹
Konstytucjê oznacza³, ¿e Kenijczycy jeszcze widz¹ wspóln¹ przy-
sz³o�æ. Pytaniem jest, jak my tê przysz³o�æ zbudujemy, aby nas
wszystkich zjednoczy³a?�17

Ngunjiri Wambugu w jednym ze swoich artyku³ów18 pisze
o inicjatywie CMD-Kenya (Centre for Multi Party Democracy � Ke-
nya) � County Youth Forum (odby³o siê w Kiambu, centralna Ke-
nia), na którym m³odzi paneli�ci z 47 obecnych prowincji Kenii
zastanawiali siê nad wag¹ swojego udzia³u w procesach politycz-
nych, przez które przechodzi Kenia i poszukiwaniem rozwi¹zañ
powstaj¹cych problemów. Jak relacjonuje Ngunjiri Wambugu, deba-
ta koncentrowa³a siê wokó³ stwierdzenia Franza Fanona: �Ka¿de
pokolenie, wychodz¹c ze wzglêdnej ciemno�ci, musi odkryæ swoj¹
misjê; wype³niæ j¹ lub zdradziæ�19. Samego siebie zalicza do pi¹tego
pokolenia, nawi¹zuj¹cego do Uhuru Generation (UG) � pokolenia,
które nazywa obywatelami Kenii (born �Kenyan�), gdy¿ poprzednie
� to osoby urodzone w Protektoracie Brytyjskim. S¹ to: East African
Association Generation (czyli pokolenie �Wschodnioafrykanów�
� obywateli Protektoratu Brytyjskiego), Mau Mau Generation (poko-
lenie zwi¹zane z ruchem wyzwoleñczym Mau Mau) zaanga¿owane

17 N. Wambugu, The Clash of Kenya�s Identities, �Pambazuka News� 01.03.
2012, Issue 572, http://pambazuka.org/en/category/features/80398 [10.04.2012].

18 Idem, Uhuru Generation Must End Tribalism, �The Star� 19.03.2012,
http://www.the-star.co.ke/opinions/ngunjiri-wambugu-/67569-uhuru-generation-
must-end-tribalism [10.04.2012].

19 Ibidem.
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w walkê z realiami kolonializmu, Lancaster House Generation (LHG
� pokolenie, które musia³o przyj¹æ wynegocjowany z Brytyjczykami
wzór niepodleg³o�ci i konstytucji)20 i Lost Generation (LG � �stracone
pokolenie�), pracuj¹ce w realiach nowego pañstwa, rozwijaj¹ce struk-
tury zarz¹dzania pañstwem i opieraj¹ce siê kolejnym dyktaturom. Te
cztery pokolenia, zdaniem Ngunjiri Wambugu, spowodowa³y, i¿ Kenia
jest raczej ponad czterdziestodwuplemiennym bytem, ani¿eli ok. 40
mln ludzi poszukuj¹cymi wspólnej egzystencji w jej granicach.

Jest wiele problemów do rozwi¹zania, którymi zajmuj¹ siê spe-
cjalnie powo³ane komisje: Truth, Justice and Reconciliation Commi-
sion (Komisja Prawdy, Sprawiedliwo�ci i Pojednania) The Bounda-
ries Review Commission (Komisja ds. Rewizji Granic). S¹ jednak
problemy innej natury, wynikaj¹ce z istnienia absolutnej nêdzy obok,
jak je okre�la N. Wambugu, �egoistycznego i podejrzanego bogac-
twa� polityków, którzy nadal bêd¹ raczej wykorzystywaæ te nierów-
no�ci, tworz¹c linie podzia³ów wokó³ etniczno�ci, ani¿eli anga¿owaæ
siê w rozwi¹zywanie problemów. Uwa¿a zatem, ¿e te skrajne nierów-
no�ci ekonomiczne s¹ nie do zaakceptowania we wspó³czesnej Kenii,
¿e potrzebny jest przywódca polityczny, który zrozumie nie tylko
oczekiwania w³asnej, lecz i innych grup etnicznych. Wiod¹c¹ filozofi¹
polityczn¹ powinno byæ przekonanie, ¿e �Kenia nale¿y do nas wszyst-
kich�, dlatego przywódcy powinni pos³ugiwaæ siê narracj¹, która zjed-
noczy³aby wszystkich Kenijczyków �ponad ich to¿samo�ciami�.

Zbli¿aj¹ce siê wybory prezydenckie i parlamentarne w sierpniu
bie¿¹cego roku poka¿¹ czy scenariusz z prze³omu lat 2007/2008
powtórzy siê, gdy¿ samo reformowanie struktury rz¹dów i nowe
konstytucyjne zapisy nie zapewni¹ automatycznie demokratyzacji
¿ycia spo³ecznego. Poza wdro¿eniem nowej konstytucji, co do której
zdania s¹ podzielone, pozostaje wiêc jeszcze najtrudniejsze zadanie
� przebudowa mentalno�ci spo³ecznej. Dlatego Ngunjiri Wambugu

20 Chodzi o konstytucjê której nazwa wywodzi siê od miejscowo�ci Lancaster
w Wielkiej Brytanii, gdzie negocjowano trzykrotnie, podczas kolejnych konferencji
w Lancaster House (w 1960, 1962 i w 1963 roku), zasady przyznania Kenii niepod-
leg³o�ci, zamykaj¹c tym samym ponad 70 lat brytyjskich rz¹dów kolonialnych.
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koñczy swój wywód znakiem zapytania: �Will we fulfill ours [mis-
sion], or betray it?�21

Globalizacja w wymiarze spo³ecznym
i kulturowym: I can�t believe, they have it!

Globalizacja w tym wymiarze to przede wszystkim wykszta³ce-
nie siê nowych relacji miêdzyludzkich jako efektu modernizacyjnych
oddzia³ywañ religii, edukacji i westernizacji zawodowej spo³eczeñ-
stwa afrykañskiego. Wi¹¿e siê ona z asymilacj¹ nowych wzorów
i stylu ¿ycia � zachodz¹ istotne jako�ciowe zmiany kultury, a �rodki
masowego przekazu staj¹ siê ich katalizatorem. Wojciech J. Burszta
zauwa¿a, ¿e: �Kultura postrzegana jest w coraz wiêkszym stopniu
przez pryzmat tego, kim nale¿y byæ (styl ¿ycia, wygl¹d) i co trzeba
mieæ (przyrz¹dy technologiczne), aby za pomoc¹ tych �rodków reali-
zowaæ zawsze iluzoryczny cel, który zwie siê to¿samo�ci¹22. Ten
aspekt globalizacji potwierdza szczególnie obserwacja przestrzeni
miejskiej Kenii. Reklamy proponuj¹ nowy wizerunek i dostosowane
do niego gad¿ety. Równolegle do siebie funkcjonuj¹ jednak rynki
oferuj¹ce towary dla ró¿nych odbiorców, dysponuj¹cych ró¿n¹ ilo�ci¹
�rodków nabywczych. Kontrasty poziomów ¿ycia dostrzec mo¿na bez
trudu. Osi¹ganie zysku � cel ekonomiczny, mo¿e mniej wp³ywaæ na
wybory konsumentów w realiach biednego spo³eczeñstwa afrykañ-
skiego, jednak¿e przy pomocy reklamy ingerowaæ w jego aspiracje
i cele, rozbudzaj¹c przy okazji frustracje spowodowane tym, ¿e cele
te mog¹ pozostawaæ w sprzeczno�ci z rodzim¹ kultur¹ symboliczn¹.
W realiach afrykañskich oznaczaæ to mo¿e albo nieadekwatno�æ pro-
pozycji do potrzeb, albo niemo¿no�æ ich realizacji bowiem, jak za-
uwa¿a Krystyna Romaniszyn: �Jak ka¿dy inny, równie¿ przemys³
reklamowy, rozwijaj¹cy siê w obrêbie przemys³u rozrywkowego

21 Ibidem.
22 W. J. Burszta, �wiat jako wiêzienie kultury, PIW, Warszawa 2008, s. 132.
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i przemys³u konsumenckiego, zorientowany jest na osi¹ganie zysku,
w tym jednak przypadku �rodkiem realizacji celu s¹ konsumenci
i kultura symboliczna, czyli sam trzon porz¹dku kulturowego�23.

Mo¿na oczywi�cie wskazaæ na wiele innych czynników �dotyka-
j¹cych porz¹dku kulturowego�. W perspektywie historycznej, jak
wspomnia³am, by³a to religia i edukacja europejska. Obecnie � jest
to upowszechnienie mediów komunikacyjnych: rozwój Internetu,
rozwój telefonii komórkowej, dostêp do telewizji, radia, w mniej-
szym stopniu prasy (jest droga dla przeciêtnego nabywcy � zwyk³e
wydanie �Daily Nation� koszuje 35 KSh, a niedzielne 40 KSh, czyli ok.
po³owy 1 USD), a tak¿e rozrost sieci supermarketów. Szczególnie w³a-
�nie reklama w przestrzeni metropolii kreuje nowy styl ¿ycia: styl
konsumpcji oraz sposób spêdzania wolnego czasu. Supermarket, podob-
nie jak w Europie, staje siê sam w sobie miejscem atrakcyjnym, nie-
koniecznie obliguj¹cym do du¿ych zakupów. Mo¿na tu wypiæ niedrogi
napój ch³odz¹cy, dzieci mog¹ spêdziæ czas w ogródku zabaw, a doro�li
zrelaksowaæ siê w klimatyzowanych kuluarach wnêtrz supermarketu.

Znamienn¹ jest reklama jednej z obecnych na rynku kenijskim
sieci supermarketów � NAKUMATT24. Logo NAKUMATTU to s³oñ
� zwierzê powszechnie kojarzone z Afryk¹. Na bilbordzie, nad nazw¹
firmy mo¿na odczytaæ has³o: You Need it, We�ve Got it. (Potrzebujesz
tego, my to mamy). Zachêt¹ do odwiedzenia supermarketu jest cen-
tralnie umieszczony napis: I can�t believe they have it. (Nie wierzê, oni
to maj¹). Filozofia firmy zosta³a wyeksponowana w nag³ówku jej strony
internetowej: �Naszym celem jest stworzenie strategicznie rozloko-
wanych sieci supermarketów, dostarczaj¹cych jako�æ, warto�æ, us³u-
gê, ró¿norodno�æ i styl ¿ycia, otwartych w dogodnych godzinach,
daj¹cych ka¿demu mo¿liwo�æ zakupów w NAKUMATT!�25.

23 K. Romaniszyn, O konsumpcji i jej etosie, w: Rzecz o pracy i konsumpcji.
Analiza antropologiczna, Zak³ad Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. 134.

24 NAKUMATT jest sieci¹ wielkobran¿owych kenijskich supermarketów za³o-
¿onych przez rodzinê hinduskiego pochodzenia, która przyby³a do Kenii w 1947
roku. W³a�ciciel sieci, Atul Shah posiada 29 sklepów w Kenii, Ugandzie i Rwandzie.

25 http://www.nakumattholdings.com/company_mission.aspx [10.04.2012].
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W wywiadzie Atul Shaha, udzielonym dziennikarzowi telewizji
CNN26, równie¿ zawarte s¹ stwierdzenia wi¹¿¹ce rozwój handlu
z g³oszon¹ filozofi¹, a tak¿e �wiadcz¹ce o zamiarze kszta³towania
stylu ¿ycia poprzez wyzwalanie nowych potrzeb klientów NAKUMATT:

�CNN: Dlaczego pan uwa¿a, ¿e handel detaliczny stanowi przy-
sz³o�æ dla Afryki w kategoriach biznesu?

Atul Shah: Handel detaliczny jest zawsze wiod¹cym sektorem,
gdzie mo¿na oceniæ wiele czynników wskazuj¹cych, jak ekonomia siê
rozwija.

Jeste�my w Afryce, gdzie tak¿e Wal-Mart27 zastanawia siê nad
wej�ciem na rynek, wiêc od pocz¹tku dokonali�my dobrego wyboru
bêd¹c tam, gdzie jeste�my.

Do kraju nap³ywaj¹ nowe pomys³y, powstaje popyt na nowe
towary kupuj¹cych, ludzi przybywaj¹cych do kraju.

Zmieniaj¹ce siê style ¿ycia, to jest to, z czego jeste�my znani
i zmienili�my styl ¿ycia wielu osób, przynosz¹c produkty z ca³ego
�wiata, a daj¹c im do�wiadczenie, które jest nowe, mówimy: �dlacze-
go nie mieliby�my zrobiæ tego, co robi siê w �wiecie rozwiniêtym?�

CNN: Dlaczego pan uwa¿a, ¿e idea supermarketu lub megamar-
ketu mog³aby przyj¹æ siê w Afryce Wschodniej?

Atul Shah: Kenia, jakby na ni¹ nie patrzeæ, stwarza wszêdzie wiele
mo¿liwo�ci. Wielu Kenijczyków podró¿owa³o za granicê i przynosi swo-
je potrzeby z Dubaju lub Londynu � dok¹dkolwiek by nie pojechali.

Wielu z nich nie mia³o mo¿liwo�ci podró¿owaæ. Wiêc uwa¿amy,
¿e na to jest rynek, s¹ na to pieni¹dze. Tutaj ludzie wiedz¹, ¿e wiele
produktów jest dostêpnych poza krajem, a oni ich chc¹�.

Wielo�æ elementów i bod�ców nios¹cych zmiany pojawi³a siê
w obszarach kultury, pojmowanej tutaj szeroko jako zespó³ warto�ci

26 Wywiad Davida McKenzie (CNN) z Atul Shah � dyrektorem Nakumatt,
sieci supermarketów w Afryce Wschodniej, 14.12.2010, http://edition.cnn.com/
2010/BUSINESS/12/14/atul.shah.nakumatt/index.html [10.04.2012].

27 Wal-Mart Stores, Inc. � sieæ supermarketów amerykañskich, za³o¿ona
przez Sama Waltona w 1962 roku. Ze wzglêdu na przychody, bêd¹ca najwiêk-
szym na �wiecie sprzedawc¹.
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i cech, które naznaczaj¹ ludzk¹ egzystencjê, czyni¹c j¹ jako�ciowo
ró¿norodn¹28. Wa¿¹ one znacz¹co na relacjach miêdzy uczestnikami
¿ycia spo³ecznego. Uzmys³awia to reklama telefonów komórkowych
na ³awce miejskiego parku w centrum Nairobi: zachêca nie tylko
do kupna przedmiotu bêd¹cego ju¿ w powszechnym u¿yciu, ale
stanowi ofertê skierowan¹ do nabywców obojga p³ci o ró¿nych
gustach i w ró¿nym wieku � co sugeruj¹ propozycje kolorystyczne.

Relacje, o których mówimy, to nie tylko zaspokajanie potrzeby
osobistego komunikowania siê, to tak¿e ju¿ powszechne narzêdzie
zapewniaj¹ce funkcjonowanie na rynku pracy, bez którego trudno
by³oby sobie wyobraziæ na przyk³ad us³ugi w bran¿y turystycznej
� jednej z najbardziej dochodowych ga³êzi gospodarki Kenii obok
rolnictwa. Powszechnie znany jest wizerunek Masaja w tradycyj-
nym stroju wojownika-pasterza, swoistego logo Kenii, z telefonem
komórkowym w d³oni.

W mozaikowym obrazie Kenii widoczne s¹ tak¿e inne elementy,
które zaliczyæ mo¿na do �wiata zabawy i rozrywki organizuj¹cej czas
wolny. To rodzaj performansu z d³ug¹, bo a¿ ponad 40 lat licz¹c¹
tradycj¹ � Concours d�Elegance. W Kenii ten rodzaj rozrywki, a zara-
zem wielkiego rodzinnego pikniku, zosta³ wprowadzony
i pielêgnowany przez Alfa Romeo Owners Club, zaszczycany obecno�ci¹
przedstawicieli w³oskiej fabryki Alfa Romeo. Historycznie jest nawi¹za-
niem do francuskiej tradycji z XVII wieku � parad zaprzêgów konnych
arystokracji w parkach paryskich podczas wakacji i dni �wi¹tecznych.

Kenijska edycja jest o 20 lat m³odsza ni¿ np. organizowana
w Pebble Beach w Kalifornii, najbardziej presti¿owa impreza moto-
ryzacyjna tego typu na �wiecie. Jest to coroczny pokaz i konkurs
przede wszystkim starych i uznanych marek samochodów oraz
motocykli z lat 20. i 30. XX wieku i pierwszych lat po II wojnie
�wiatowej, których stan techniczny i wygl¹d ocenia specjalne jury.

28 Por. definicjê kultury: G. F. McLean, Culture, Pluralism and Globaliza-
tion, w: J. P. Hogan (ed.), Cultural Identity, Pluralism and Globalization, Cultu-
ral Pluralism and Democratic Freedom, The Council for Research in Values and
Philosophy, Vol. 1, Washington 2005, s. 21.
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Na ten konkurs �cigaj¹ do Kenii w³a�ciciele pojazdów z innych kra-
jów Afryki (Po³udniowej Afryki, Zimbabwe, Tanzanii, Ugandy, Mau-
ritiusa), ale tak¿e, jak w minionych latach, z Australii, Wielkiej
Brytanii i Niemiec. Jak mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej
imprezy29, najstarszy motocykl pochodzi³ z 1915 roku, a auto � Ford
Model A of Phoenix Aviation z 1928 roku, zwyciêzca Kenya Africa
Concours d�Elegance z 2009 roku i faworyt roku 2010. Mo¿na by³o
obejrzeæ równie¿ imponuj¹c¹ kolekcjê klasycznych samochodów spor-
towych z lat 70. XX wieku. Wszystkie one posiadaj¹ ogromn¹ war-
to�æ rynkow¹ i niekiedy s¹ przedmiotem drogich licytacji.

Na tle ogólnie biednego spo³eczeñstwa kenijskiego, Concours
d�Elegance jest bezsprzecznie drog¹ imprez¹, która pomimo stosun-
kowo wysokich cen biletów wstêpu (500 KSh dla doros³ych i 250
KSh dla dzieci, co stanowi równowarto�æ ok. 7 i ok. 3,5 USD), nie
licz¹c kosztów dojazdu (odbywa siê daleko poza miastem), ma cha-
rakter masowy. Zgromadzona publiczno�æ stara siê prezentowaæ
atrakcyjnie. Jest to swojego rodzaju pokaz pró¿no�ci i mody, nie
pozbawiony ekstrawagancji i pomys³owo�ci, w atmosferze pikniku
i festynu z muzyk¹, mo¿liwo�ci¹ konsumpcji, z atrakcjami dla dzieci
w zaaran¿owanych ogródkach zabaw. Jest to �wiat dostêpny przede
wszystkim dla czê�ci spo³eczeñstwa � tej, któr¹ staæ na posiadanie
samochodu lub miejski transport, a nie tej � wêdruj¹cej pieszo ki-
lometrami wzd³u¿ dróg i ulic do pracy, aby zarobiæ pó³tora � dwa
dolary na utrzymanie rodziny ka¿dego dnia.

* * *

Celem artyku³u by³o ukazanie obrazu kenijskiej globalizacji
� aczkolwiek jedynie niektórych jego aspektów. Temat przemian glo-
balizacyjnych jest bardzo szeroki. Przedstawienie go w sposób wy-
czerpuj¹cy przekracza³oby ramy tej pracy. Chodzi³o raczej o wskaza-
nie charakterystycznych cech sytuacji tego kraju, które mo¿na

29 2010, Concours d�Elegance, http://www.magicalkenya.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=582&Itemid=193 [28.02.2012].
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odnale�æ równie¿ w innych afrykañskich realiach. Importowana kul-
tura masowa, importowane idee, importowane procesy ekonomicz-
ne, których praprzyczyny siêgaj¹ kolonializmu (m.in. migracje lud-
no�ci pochodzenia hinduskiego i rozwijane przez ni¹ inicjatywy
gospodarcze). Wszystkie te elementy sk³adaj¹ siê na zmieniaj¹cy siê
charakter spo³eczeñstwa tradycyjnego, które przechodzi �przyspie-
szony kurs przemian� zmierzaj¹c ku modernizacji. Znajduje to tak¿e
swoje odzwierciedlenie w przemianach to¿samo�ci: orientacja na nowe
wzorce konsumpcji, utrwalane ci¹gle nowymi propozycjami ekspo-
nowanymi w przestrzeni publicznej, podsuwa nowe ich warianty. Na
ile jednak s¹ one atrakcyjne i do jakiego krêgu odbiorców trafiaj¹
� to mog³yby pokazaæ pog³êbione badania socjologiczne.

W naukach spo³ecznych do niedawna jeszcze obraz �wiata by³
przedstawiany dualistycznie: z jednej strony spo³eczeñstwa trady-
cyjne, a z drugiej nowoczesne. Kierunek badañ dyktowany by³ przez
koncepcje rozwoju eksponuj¹ce przej�cie od �wiata tradycji do nowo-
czesno�ci. Czêstym ich motywem by³y badania nad migracjami ³¹-
cz¹cymi oba te �wiaty, a zatem szeroko podejmowane problemy
adaptacji. Dotyczy³y one sfery warto�ci, norm i zachowañ, a tak¿e
problemów modernizacji spo³eczeñstw tradycyjnych pod wp³ywem
kontaktów ze �wiatem zmodernizowanym. W chwili obecnej, wraz z
pojawieniem siê (koncepcji) spo³eczeñstwa globalnego
i widocznej obecno�ci jego syndromów, wspomniany podzia³ nie jest
ju¿ tak oczywisty. Pojawi³y siê nowe problemy badawcze, bowiem
�wiat nie sk³ada siê z odseparowanych bytów, lecz ³¹czy siê w now¹
mozaikê spo³ecznych interakcji w skali ponadlokalnej. Tendencjê do
prowadzenia takich badañ spo³ecznych daje siê zauwa¿yæ równie¿
w�ród afrykañskich naukowców np. skupionych wokó³ �African Jo-
urnal of Sociology�30 i to wydaje siê byæ równie¿ dla nich nowym
zadaniem i wyzwaniem zarazem � dostrze¿enie �wiata ju¿ jako�cio-
wo innego, a nie tylko w drodze �od � do�.

30 Pó³rocznik wydawany przez The Departament of Sociology and Social
Work University of Nairobi.
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FACES OF KENYAN GLOBALIZATION:
BETWEEN TRADITION AND THE PRESENT

SUMMARY

This article concerns to the present process of globalization we
can observe in Kenya � its political and socio-cultural aspects. Glo-
balization in political dimension, which was beginning with coming
colonial era, fructified an adaptation of British state structure too
African realities. However, a very complex picture of these multi-
ethnic society it wasn�t without influence on the state functioning,
fixed (strengthened) the traditional patterns of locality in power
relation. On the other side, the state police tends to building social
and political unity of Kenya. Parallel to this process, there become
visible in the sphere of culture, specially connected with appearance
the new patterns of social communication, consumptions and spen-
ding leisure time. Is it the beginning of new identities have emerged
on the ground of modernizing society or the picture of �syncretistic
society� which have reconciled tradition with the present? These are
the questions which the author of this article put.
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