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Problem z³o¿ono�ci stratyfikacji spo³ecznej w Afryce Subsaha-
ryjskiej, prowadz¹cy czêstokroæ do tytu³owego �wykluczenia�, nie
zawsze jest zauwa¿any we wspó³czesnej literaturze etnologicznej
czy spo³eczno-politycznej. Byæ mo¿e dlatego, ¿e w dzisiejszych cza-
sach rzadko kto podejmuje siê szerszych badañ terenowych w rejo-
nach pozwalaj¹cych zauwa¿yæ to zjawisko. Tak¿e byæ mo¿e dlatego,
¿e powszechne sta³o siê rozwa¿anie wspó³czesnych problemów spo-
³ecznych Afryki w skali maxi � pañstwa, regionu, kontynentu.
A ponadto byæ mo¿e dlatego, ¿e przyjmuje siê nieco a priori za³o¿e-
nie, zak³adaj¹ce, ¿e wiele z tego rodzaju cech kulturowych uleg³o
zanikowi przez ostatnie dziesiêciolecia zmian. Tym bardziej, ¿e nie-
którzy badacze jak Tal Tamari omówili wyczerpuj¹co te tematykê
w szerokim aspekcie historycznym1. Próba aktualnej oceny tego zja-

1 T. Tamari, Les Castes de l�Afrique occidentale Artisans et musiciens endo-
games, Société d�Ethnologie, Nanterre 1997. Praca ta jest rozwiniêta form¹
doktoratu obronionego w Pary¿u w 1988 roku.
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wiska, prowadzona �z perspektywy zachodnioafrykañskiej wioski�,
pozwoli zapewne na pe³niejszy jego os¹d2.

Kilkadziesi¹t lat temu obserwatorzy i badacze �sceny afrykañ-
skiej� informowali z entuzjazmem, ¿e �Afryka siê budzi�. Oczywi-
�cie, �przebudzenie� to, im bardziej by³o po my�li tych¿e obserwato-
rów, tym bardziej stawa³o siê, dzi� by�my powiedzieli �faktem
medialnym�, nie zawsze w pe³ni przystaj¹cym do rzeczywisto�ci.
Prawdziwa Afryka daleka od miast, partii politycznych i nowinek
�wiatowej humanistyki, nazywana czasami krzywdz¹co �Afryk¹
buszu� wpad³a, u¿ywaj¹c ju¿ tego rodzaju s³ownictwa, w swoisty
letarg a raczej zastyg³a w swym niezmiennym ale i w swoisty sposób
utajnionym kszta³cie.

W moim przekonaniu proces ten zacz¹³ siê wcze�niej � wraz
z rozprzestrzenieniem siê administracji kolonialnej, ale trwa³ tak¿e
w pierwszych kilkudziesiêciu latach po uzyskanej niepodleg³o�ci.
Wprowadzone kolejnymi dekretami zmiany spo³eczno-gospodarcze,
wraz z uzyskaniem niepodleg³o�ci, pozostawa³y w wielu wypadkach
tak samo obce jak nie do koñca zrozumia³y �wiat istniej¹cej w wielu
rejonach, niejako �równolegle�, administracji kolonialnej. Szczegól-
nie widoczne to by³o w du¿ych grupach etnicznych, wyra�nie wyod-
rêbnionych kulturowo, czasami zamieszkuj¹cych trudno dostêpne
tereny, z którymi codzienny kontakt przedstawicieli obu administra-
cji by³ ograniczony.

Paradoksalnie zmiany, i to nie zawsze te najbardziej oczekiwa-
ne, nast¹pi³y dopiero na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku gdy
w Afryce mówiono o �niepodleg³o�ci odzyskanej po raz wtóry�. Jesz-
cze w latach 80. XX wieku, demokratyczne wybory parlamentarne
i prezydenckie odbywa³y siê tylko w 5 pañstwach afrykañskich.
W latach 90. tego¿ wieku sytuacja zdecydowanie siê zmieni³a
� liczba takich pañstw wzros³a do 40.

2 Gros prac wykonano w latach 2008�2009. Ich efektem bêdzie praca pt.
Dogonowie z Mali (Afryka Zachodnia) � kultura tradycyjna w procesie zmian
znajduj¹ca siê aktualnie w druku.
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Wszystko to siê za spraw¹ raportu Banku �wiatowego (Interna-
tional Bank for Reconstruction and Development) z 22 listopada 1989
roku, dotycz¹cego Afryki Subsaharyjskiej. Raport ten wskazywa³, ¿e
równolegle do pomocy udzielanej afrykañskim krajom, rz¹dy pañstw
afrykañskich powinny wprowadziæ tak zwane �dobre zarz¹dzanie�.
Dotyczy³o to nie tylko konieczno�ci przestrzegania praw cz³owieka,
ale i wprowadzenia procesów tworzenia, kontroli i wymiany rz¹dów
oraz wdra¿ania programów polityczno-gospodarczych odpowiadaj¹-
cych na istotne potrzeby spo³eczne.

W efekcie, w latach 1990�1996 po³owa krajów afrykañskich
dostosowa³a swoje konstytucje do tych zasad, wprowadzaj¹c wolno�æ
wyborów, wielopartyjno�æ, ograniczenie kadencji prezydenta czy
wolno�æ prasy3.

Zmiany te doprowadzi³y do tego, ¿e powsta³a nowa sytuacja
geopolityczna (a w³a�ciwie Afro-polityczna). Konieczno�æ podporz¹d-
kowania siê wymogom �dobrego zarz¹dzania�, wprowadzenie nowych
demokratycznych konstytucji, wielopartyjno�ci sprawi³y, ¿e w ca³ej
krasie zaistnia³ tutaj na nowo, drzemi¹cy niejako dot¹d, z³o¿ony
uk³ad stratyfikacji spo³ecznej. Jedni powiedzieliby, ¿e obudzi³y siê
�demony trybalizmu� � inni ¿e Afryka wróci³a do swoich prawdzi-
wych korzeni przyt³umionych tylko nieco przez okres kolonizacji
wraz wspomnianymi pierwszymi latami samodzielnego bytu. Jak
pisze Ryszard Vorbrich: �Dopuszczenie pluralizmu racji podwa¿y³o
dominuj¹cy dotychczas w Afryce paradygmat konsensusu i wizje
homogennej kulturowo wspólnoty, jako warunku równowagi spo³ecz-
nej i �rodowiska tworz¹cego instytucje nowoczesnego pañstwa�4.

Dyskurs naukowy zwi¹zany z t¹ problematyk¹ sprowadza siê
zwykle �do genezy afrykañskiej etniczno�ci, a co za tym idzie

3 Trend ten odwróci³ (kolejny raz zmieniaj¹c konstytucjê) Sam Nujoma
prezydent Namibii w 1999 roku. Wi¹za³o siê to ju¿ z coraz bardziej widoczn¹
w Afryce polityczno-gospodarcz¹ rol¹ Chiñskiej Republiki Ludowej.

4 R. Vorbrich, Etniczno�æ a trybalizm w Afryce, w: J. J. Pawlik, M. Szupejko
(red.), Afryka na progu XXI wieku Kultura i spo³eczeñstwo, Aspra�Jr, Warszawa
2009, s. 312.
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i trybalizmu, [gdzie � J.£.] rysuj¹ siê dwa stanowiska: konstrukty-
wistów i primordialistów [...]. Konstruktywi�ci stoj¹ na stanowisku,
i¿ w okresie przedkolonialnym etniczno�æ, jako zjawisko powszech-
ne, w zasadzie jeszcze nie istnia³a. Typ �wiadomo�ci okre�lanej jako
»etniczna« mia³ siê pojawiæ dopiero w epoce kolonialnej [...]. Z kolei
primordiali�ci staj¹ na stanowisku, i¿ etniczno�æ jest czym� pierwot-
nym, istniej¹cym niezale¿nie od skali i stopnia z³o¿ono�ci ludzkich
zbiorowo�ci5. Pomimo, ¿e: wiêkszo�æ badaczy podziela pogl¹d ³¹cz¹-
cy trybalizm z pojawieniem pañstwa � pocz¹tkowo kolonialnego,
potem postkolonialnego�6 � do�wiadczenie ostatnich kilku lat badañ
terenowych prowadzonych przeze mnie w Afryce sk³ania mnie ku
opowiedzeniu siê raczej za ta drug¹ opcj¹.

D³u¿sze badania terenowe maj¹ to do siebie, ¿e czêstokroæ, po
bli¿szym poznaniu siê obu bior¹cych w nim udzia³ stron, w trakcie
rozmów i nieformalnych wywiadów mo¿na czasami uzyskaæ od roz-
mówców informacje na temat, na który nie zawsze wprost zadano
pytania lub których istnienia w ogóle nie podejrzewa³o. Przebywaj¹c
ostatnio w�ród spo³eczno�ci Dogon w Mali, w uzyskiwanych w trak-
cie badañ licznych odpowiedzi zauwa¿y³em, z niejakim zaskocze-
niem, tak¿e takie, które zagadnienie wspó³czesnego �wykluczenia
spo³ecznego� stawia³y bardzo powa¿nie i to na pierwszym planie.

Dogonowie, spo³eczno�æ znana do�æ dobrze w literaturze, budzi
od blisko 80 lat nies³abn¹ce zainteresowanie ro¿nych grup naukow-
ców z racji swojej niecodziennej, skodyfikowanej w ka¿dym aspekcie
¿ycia kultury, sztuki czy wiedzy astronomicznej itp. Rzadko kto (poza
nielicznymi) próbuje wnikn¹æ w ich z³o¿on¹ strukturê i organizacjê
spo³eczn¹, a ju¿ naprawdê nieliczni zauwa¿aj¹ dzi�, nie tylko w�ród
Dogonów ale i wielu innych grup spo³ecznych Afryki Zachodniej
problem, który jest tematem tego opracowania. Pomimo powszech-

5 Ibidem, s. 312, 316, 320, 322. Tam¿e szczegó³owe omówienie tej proble-
matyki.

6 Udowodnienie w tym miejscu swoich racji wprowadzi³oby niejakie utrud-
nienia w toku narracji omawianego tematu.
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no�ci wystêpowania okre�leñ takich jak �Dogonowie i ich kultura�
ich definicja nie jest w pe³ni jednoznaczna. Trudno wspó³cze�nie
kulturê Dogonów traktowaæ jako jednorodny system, któremu pod-
legaj¹ wszyscy cz³onkowie tej populacji. Kraj Dogonów zamieszkuje
kilkaset tysiêcy tubylców, a kilkaset (oko³o 800) wiosek usytuowa-
nych jest w trzech regionach � na górze masywu Bandiagara, na
otaczaj¹cym go rumowisku wzgórz i podobnie wygl¹daj¹cych w¹wo-
zach oraz na p³askiej równinie otaczaj¹cej masyw. Je�li dodaæ do
tego co najmniej kilkana�cie wyra�nie ró¿ni¹cych siê dialektów jê-
zykowych, którymi pos³uguje siê miejscowa ludno�æ, temat w dal-
szym ci¹gu nie bêdzie wyczerpany. Najwiêksze �wiêto Dogonów zwane
sigui, obchodzone jest raz na 60 lat tylko w kilkunastu wioskach
dogoñskich podobnie jak, wydawa³oby siê powszechny, zwyczaj u¿y-
wania masek w trakcie postpogrzebowego �wiêta dama.

Postrzegane do dzi� w�ród Dogonów (ale i wielu innych grup
etnicznych Afryki Zachodniej) �zjawisko wykluczenia� utwierdza nas
w przekonaniu, ¿e: �ideologia trybalistyczna ma na celu nie tylko
utrzymanie tradycyjnych form plemiennych, ale tak¿e zak³ada
o d r a d z a n i e [podkre�lenie � J.£.] przesz³ych wzorców spo³ecznej
organizacji lub przynajmniej ich czê�ciow¹ rekonstrukcjê w obrêbie
narodu-pañstwa jak równie¿ adaptacjê ich do nowoczesnych warun-
ków�7. Abstrahuj¹c od terminu �naród-pañstwo� zjawisko to jest
w pe³ni potwierdzone u Dogonów.

Wed³ug obiegowych opinii, niejednokrotnie publikowanych, Do-
gonowie ¿yj¹ w strukturze wielkorodzinnej, z wyra�nie okre�lonym
przywódc¹ ��redniego� szczebla, którym jest zwykle najstarszy przed-
stawiciel najstarszego pokolenia. To on maj¹c �pod sob¹� rodziny
swoich dzieci, wnuków ale tak¿e czêsto i prawnuków decyduje
o wszystkich najwa¿niejszych sprawach rodziny. Grono takich przy-
wódców rodzin tworzy swoist¹ radê starszych i rz¹dy gerontokra-

7 I. Kabat, Trybalizm w: Z. Staszczak (red.), S³ownik etnologiczny terminy
ogólne, PWN, Warszawa � Poznañ 1987, s. 360.
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tyczne w wiosce. Dogonowie, je�li chodzi o szersz¹ strukturê spo³ecz-
n¹, s¹ spo³eczeñstwem acefalicznym. Powszechnie znany hogon jest
reprezentantem, li tylko, sfery duchowo-religijnej tej grupy. Ca³y
�wiat stratyfikacji spo³ecznej �doros³ych� Dogonów, dzieli siê ponad-
to na cztery zhierchizowane, ale jednocze�nie hermetyczne, grupy
wiekowe (z kilkoma podgrupami)8. To podrêcznikowy przyk³ad �wia-
ta homo hierarchicus9.

W ka¿dej wiosce znajduje siê tak¿e drugi system stratyfikacji
spo³ecznej i w³adzy oparty na dychotomicznym podziale spo³eczeñ-
stwa dogoñskiego na �czystych� i �nieczystych�. Dogonowie dziel¹
spo³eczno�æ mê¿czyzn na dwie przeciwstawne sobie kategorie nazy-
wane: innenomo (czysty mê¿czyzna, inaczej �¿yj¹cy� mê¿czyzna)
i innepuru (dos³ownie � nieczysty mê¿czyzna, inaczej �nie¿ywy� mê¿-
czyzna). Puru to stan nieczysty, ska¿ony, martwy. Jego przeciwieñ-
stwem jest omo � �¿yj¹cy� stan porz¹dku, lekko�ci, a nawet dosko-
na³o�ci i równowagi si³ duchowych. Oba terminy odgrywaj¹ bardzo
wa¿n¹ rolê w ¿yciu tej spo³eczno�ci. Status �czystych� i �nieczystych�
reprezentuje rytualn¹ klasyfikacjê spo³eczn¹, która implikuje nie
tylko pewne zachowania, lecz tak¿e ewentualn¹ mo¿liwo�æ osi¹gniê-
cia urzêdów, w³adzy czy przywództwa.

Ten opozycyjny podzia³ prowadzi do dostrzeganej powszechnie
dwoisto�ci kultury dogoñskiej oraz jej poszczególnych elementów.
�wiat kobiet i �wiat mê¿czyzn, �czy�ci� i �nieczy�ci�, Yurugu i Nom-
mo, busz i wioska, �wiat mowy i �wiat niemy, �prawdziwi� i �wyklu-
czeni� itp.10 Podobne relacje spotyka siê we wszystkich dziedzinach
¿ycia Dogonów. Wed³ug mnie to jedna z fundamentalnych cech okre-
�laj¹cych i wyró¿niaj¹cych kulturê dogoñsk¹.

8 Wiêcej na ten temat zob. L. Buchalik, Dogon ya gali Dawny �wiat Dogo-
nów, Muzeum Miejskie w ¯orach, ¯ory 2011.

9 L. Dumont, Homo Hierarchicus. Essai sur le système des castes et ses
implications, Gallimard, Paris 1966.

10 Yurugu i Nommo to postacie wystêpuj¹ce w micie etiologicznym Dogo-
nów, Nommo � pozytywny bohater kulturowy i Yurugu � burzyciel zastanego
porz¹dku.
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Zasada ta by³a ju¿ postrzegana w odleg³ej przesz³o�ci. Wed³ug
skróconej wersji mitu o etnogenezie Dogonów, mieli oni czterech
przodków. Dwaj z nich � Dyon i Arou zaludnili wioski na tak zwa-
nych rumowiskach skalnych, usytuowane u podnó¿a i w w¹wozach
Bandiagary, potomkowie Domno osiedlili siê w okolicach Douentza
i Hombori na pó³nocnym wschodzie, a Ono na równinach wokó³
Bandiagary. Arou w drodze do ojczyzny � masywu Bandiagara, jako
najm³odszy z braci, by³ niesiony na ramionach przez Dyona i dziêki
temu to on pierwszy zobaczy³ �z wysoka� now¹ ojczyznê. Pomimo ¿e
by³ najm³odszy, �wykrzycza³� prawo do jej najlepszej czê�ci. Zburzy³
obowi¹zuj¹ce zasady. Zdenerwowani bracia zostawili go i poszli dalej
sami. Samotny Arou spotka³ star¹ kobietê, od której otrzymuje szcze-
gólne dary natury nadprzyrodzonej � moc udomawiania zwierz¹t,
odpierania ataków wrogów (w sposób magiczny), wywo³ywania desz-
czu i sk³adania skutecznych ofiar.

Konsekwencj¹ zdarzeñ opisanych w tym micie jest dostrzegalny
do dzi� wspomniany podzia³ plemienia Dogon na kolejne dwie grupy
� tych, którzy stoj¹ na stra¿y hierarchicznego porz¹dku starszeñ-
stwa braci oraz na tych, którzy ten porz¹dek burz¹11. Jak wynika
z dalszej czê�ci tego mitu interwencja si³ nadprzyrodzonych (starej
kobiety, któr¹ spotka³ samotny Arou i która zaofiarowa³a mu wy-
mienione wy¿ej dary) spowodowa³a, ¿e powrót najm³odszego z braci
do jego grupy spo³ecznej by³ mo¿liwy. Porz¹dek zosta³ przywrócony,
a z darów otrzymanych przez Arou mogli korzystaæ wszyscy Dogo-
nowie.

Wspó³cze�nie na szczycie piramidy spo³ecznej Dogonów w dal-
szym ci¹gu znajduje siê grupa �starców-przewodników� oraz � tych
którzy rozumiej¹ tajemnicê rzeczy� (inew so jugo-un). To oni w ¿yciu
codziennym zobowi¹zani s¹ do nauczania, do dawania przyk³adu
zachowania godnego Dogona � dogo tagu12. To z tej grupy wybiera

11 Kolejny raz jest tutaj mowa o dwóch przeciwstawnych systemach.
12 D. Douyon, La société des hommes, w: M. Konaté, M. Le Bris (red.), Les

Mondes Dogon, Hoöbeke, Paris 2002, s. 72.
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siê hogona. Dogon, z takiej grupy starców, w wieku powy¿ej 60 lat,
wchodzi siê ju¿ (za ¿ycia) do grupy �przodków� (zmar³ych), których
dusze s¹ szanowane i otaczane kultem. To oni tak¿e stoj¹ na stra¿y
dogoñskiego ômôlô.

S³owo ômôlô oznacza troskê o wierno�æ tradycji i ¿ycie zgodne
z prawem przodków atém. Kult przodków, jako taki, ma w tej spo-
³eczno�ci tak¿e do�æ z³o¿ony charakter. Rozró¿niamy dwie grupy
przodków anré-nam lub wonton-nam (�ci z dawnych czasów�) oraz
yagalumgô (�ci co odeszli wczoraj�). Pierwsi s¹ twórcami i prawo-
dawcami atém. Wszystko co czyni¹ wspó³cze�nie Dogonowie jest
powtórzeniem �wiata, który oni stworzyli. Drudzy � yagalumgô sto-
j¹ wspó³cze�nie na stra¿y tego �wiata tradycji.

Wed³ug tradycji dogoñskiej ich kultura to nic innego, jak dogo-
tembu � czyli: to co znalaz³ ma³y Dogon przychodz¹c na �wiat. Ka¿dy
Dogon, rodz¹c siê, wstêpuje na �cie¿kê Dogonów � dogo-ozu, znajdu-
j¹c na niej wspomniana dogo-tembu. Warunkiem jest jednak, ¿e
nale¿y on do jednego z prawdziwych rodów dogoñskich, ma imiê
i nazwisko z takim rodem zwi¹zane i mo¿liwo�æ porozumiewania siê
(z czasem) z jego przedstawicielami, nierzadko we w³asnym, dialek-
cie. ��cie¿ka� ta dotyczy tylko tej grupy i jej sposobu postrzegania
otaczaj¹cej rzeczywisto�ci i historii rodu13. Denis Douyon ujmuje
rzecz nieco inaczej, akcentuj¹c rolê nazwisk rodowych, jako kryte-
rium przynale¿no�ci do takiej grupy dogoñskiej. Wylicza on ponad
osiemdziesi¹t nazwisk rodzin. Ka¿da z tych �prawdziwych rodzin�
mówi swoim w³asnym dialektem: �Pomimo tej ró¿norodno�ci, jed-
no�æ jest realna. Je�li za kryterium przyjmiemy historiê zaludnie-
nia, organizacjê spo³eczn¹, kosmogoniê i religiê, morfologiczno-syn-
taksyczn¹ strukturê s³ów, to ich wielkie, wspó³czesne zbiorowo�ci
mog¹ byæ okre�lane jako �wiadcz¹ce o witalno�ci Dogonów. Zrozu-
mia³y jest fakt, ¿e dla ludzi z zewn¹trz, problem to¿samo�ci w �ro-
dowisku dogoñskim mo¿e wydawaæ siê skomplikowany�14.

13 Ibidem, 66.
14 Ibidem.
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W pe³ni skodyfikowana kultura Dogonów dok³adnie okre�la³a,
do niedawna, miejsce ka¿dego Dogona w tej spo³eczno�ci i jego �cie¿-
kê dogo-ozu. Przez d³ugi czas, przy stosunkowo niedu¿ych waha-
niach wielko�ci populacji, �prawdziwy Dogon� mia³ zapewnion¹,
czêstokroæ od urodzenia, okre�lon¹ pozycjê czy funkcjê spo³eczn¹15.
Byæ mo¿e tak¿e dlatego, przez wielu badaczy, postrzegani s¹ oni
jako: �lud niezwykle odporny na wszelkie zewnêtrzne wp³ywy
i potrafi¹cy chroniæ swoja prawdziw¹, pierwotn¹ kulturê w �rodku
ulegaj¹cego zmianom kontynentu. Od wielu dziesiêcioleci, lud ten
uznawany jest za archetyp tradycyjnego afrykañskiego spo³eczeñ-
stwa�16.

Przywództwo wielorodzinne funkcjonuje jednak z pewnymi ogra-
niczeniami. W czasach wspó³czesnych populacja Dogonów znacznie
siê powiêkszy³a i to nie tylko za spraw¹ mniejszej �miertelno�ci
niemowl¹t czy lepszej opieki medycznej ale tak¿e w zwi¹zku z za-
siedleniem nowych terenów na równinie otaczaj¹cej masyw Bandia-
gara, a co za tym idzie likwidacj¹ wszystkich barier zwi¹zanych
z wielko�ci¹ populacji (wcze�niej Dogonowie funkcjonowali w swo-
istej niszy ekologicznej, gdzie wielko�æ populacji ludzi i zwierz¹t
regulowa³ dostêp do wody i wielko�æ pól uprawnych). W takiej sy-
tuacji miejsce nawet �prawdziwego� Dogona w systemie tradycyjnej
stratyfikacji nie jest ju¿ takie pewne. Drugim czynnikiem �odpowia-
daj¹cym� za wzrost populacji dogoñskiej s¹ zmiany zachodz¹ce
w procesie globalizacji, m.in. swoista �inwazja turystyczna�. Niejed-
nokrotnie wielu pó³krwi czy æwierækrwi Dogonów lub osób w ¿aden
sposób niezwi¹zanych z t¹ grup¹ etniczn¹ przyznaje siê (wobec
turystów), do urojonych z ni¹ zwi¹zków, chc¹c skorzystaæ z profitów

15 W kulturze Dogonów, istnieje swego rodzaju �determinizm� urodzenia
czy pochodzenia. Czêsto z racji li tylko urodzenia i dziedziczenia po zmar³ym
krewnym duszy nani (neni), by³o siê predestynowanym do otrzymania okre�lo-
nych stanowisk w zbiorowo�ci.

16 A. Doquet, Les masques Dogon. Ethnologie savante et ethnologie auto-
chtone, Karthala, Paris 1999, s. 13.
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jakie niesie obs³uga ruchu turystycznego (wielko�æ ruchu turystycz-
nego dochodzi ju¿ zapewne do 150�200 tys. osób w skali rocznej).
Najbli¿sza rzeczywisto�ci szacunkowa wielko�æ populacji Dogonów
waha siê z kolei od 250�350 tys. osób17. W ten bliski kontakt
z kultur¹ Dogonów zaanga¿owani s¹ ich najbli¿si s¹siedzi � Fulbe,
Songhaj, Gurma czy nawet Rimaibe (potomkowie niewolników), ale
tak¿e Bamana a nawet Mossi z Burkina Faso. Ci �przyszywani Do-
gonowie� nie zawsze wiedz¹, ¿e w kontakcie z rzeczywistymi, �praw-
dziwymi� Dogonami czeka ich w wiêkszo�ci przypadków swoisty
ostracyzm.

W z³o¿onym systemie stratyfikacji spo³ecznej Dogonów znajduj¹
tak¿e jednak miejsce rodziny, nienale¿¹ce do wspomnianych 80 �praw-
dziwych� rodów dogoñskich � bêd¹ce �trochê Dogonami�. Chodzi
tutaj, miêdzy innymi, o wykluczone ze spo³eczno�ci Dogonów rodzi-
ny, które okre�la siê niezbyt adekwatnym terminem kasty (wara
nani lub namakala)18. Do takich nale¿¹ na przyk³ad kowale (dyem-
me i irine), kaletnicy (diou, dyam � czyli rzemie�lnicy zajmuj¹cy siê
obróbk¹ skóry), ale tak¿e koszykarze i niezbyt liczni gogon (gagane
� których mo¿na by uznaæ umownie za odpowiedników griotów)19.
Ludzie z kasty po �mierci maj¹ nawet oddzielny cmentarz. Co cie-
kawe, tak¿e bia³ych traktuje siê tutaj, jak ludzi z kasty nazywaj¹c
ich inde pilu. Do grupy �bia³ych� zalicza siê tak¿e Tuaregów i Ful-
be20. Ten system wykluczenia istnieje nie tylko u Dogonów, dotyczy
tak¿e innych ludów z grupy Mande, a ponadto ma bardzo odleg³e

17 Oddzielna spraw¹ jest fakt, ze z tak du¿ym nap³ywem turystów boryka
siê niejako tylko nie wiêcej ni¿ czwarta czê�æ tej populacji, zamieszkuj¹ca naj-
bardziej atrakcyjnie po³o¿one wioski w kraju Dogonów.

18 Jak wspomniano, istnienie kast i grupy niewolników znane by³o ju¿
w momencie podejmowania decyzji o opuszczeniu przez Dogonów kraju Mande.

19 T. Berche, Anthropologie et santé publique en pays Dogon, Karthala,
Paris 1998, s. 53, uwa¿a wspomnianego kaletnika � diou jednocze�nie za griota
i znachora. Prawdopodobnie za spraw¹ zbli¿onej nazwy na okre�lenie griota
w�ród Bamana. Nadaje mu nazwê gônô (gôgônô). Pogl¹d ten jest jednak odosob-
niony.

20 Ibidem, s. 53.
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korzenie21. Ludzie kast, w tym kowale, nie poddaj¹ siê obrzezaniu
� zarówno mê¿czy�ni jak i kobiety � i nie bior¹ udzia³u w g³ównych
kultach wioski.

W trakcie rozmów, mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e zarówno kowale
jak i inne grupy wykluczone stanowi¹ swego rodzaju �zawody s³u-
¿ebne� w stosunku do Dogonów, Dogonowie pozwolili kowalowi
i kaletnikowi robiæ to co robi¹ na ich potrzeby (inf. Gadiolou Dolo).
Grupy te, znajduj¹c siê niejako na marginesie kultury dogoñskiej,
potrafi³y jednak znakomicie przystosowaæ do wspó³czesnych zmian.
Interesuj¹ce, ¿e wraz z tymi zmianami, tak¿e te grupy s¹ na swój
sposób weryfikowane. Pojawiaj¹ siê na przyk³ad, dwie grupy kowali
� ci �dziedziczni�, z urodzenia i ci z przyuczenia22. Kowale, jak
wiadomo, maj¹ w Afryce czêstokroæ pozycjê ponadetniczn¹. Tak jest
i z kowalami Dogonów. Ich endogamiczne rodziny nie nale¿¹ do
wspomnianych 80 prawdziwych rodów dogoñskich, ale i nie nale¿¹
tak naprawdê do kast. Mieszkaj¹c na obrze¿ach wiosek (jak inni
nie-Dogonowie), obok sprawowanych zadañ technicznych, zwi¹za-
nych ze swoim zawodem, s¹ czêsto, razem z hogonem, rozjemcami
w sporach miêdzy �prawdziwymi� Dogonami.

Kowal jest po to aby robiæ daba [motyki � J.£.] czy siekiery.
Aby�my mogli uprawiaæ ziemiê. Je�li Dogon chce zasiaæ proso po-
trzebne mu bêd¹ motyka i nó¿ do ucinania [kaczanów z nasionami
� J.£.]. Dlatego tak niezbêdna jest praca kowali. W ka¿dej wiosce

21 W micie za³o¿ycielskim o wyj�ciu z Mande jest mowa o �ludziach kast�
� griotach (dyelu), kowalach (numu), pracuj¹cych w skórze (garanke), plecionka-
rzach i powro�nikach (fina, fine). Rodzime nazewnictwo zwi¹zane jest jednak
z jêzykiem bamana. Zob. G. Dieterlen, Caractères religieux de la chefferie au
Soudan français, Raport du Congrès International d�Histoire des Religions,
Rome 1955, s. 40, 64.

22 Wa¿kie znaczenie maj¹ tak zwani kowale dyemme na (wielka skóra)
� kowale z pochodzenia, w przeciwieñstwie do irin, irine (l.mn. iru) � kowali
�z przyuczenia�. Ci pierwsi s¹ czêstokroæ uwa¿ani tak¿e za hutników pozyskuj¹-
cych ¿elazo. Wed³ug Dogonów kowale maj¹ tak¿e okre�lone zdolno�ci ponadna-
turalne. Szczególnie mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci transformacji kowali w zwierzêta
lub ro�liny s¹ tutaj powszechnie doceniane i wykorzystywane.
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Dogonowie potrzebuj¹ kowala. Kowale s¹ zawsze po³¹czeni z Dogona-
mi. Je�li nie by³oby Dogonów, nie by³oby tak¿e kowali. Kiedy� byli
tylko Dogonowie i oni wybierali dla siebie ludzi, którzy mieli byæ
kowalami. Wszystkie dzieci kowali pochodz¹ od jednej osoby, która
ma si³ê [...] Oni nie s¹ prawdziwymi Dogonami [...] Oni s¹ trochê
Dogonami (inf. Gadiolou Dolo).

Sekou O. Dolo twierdzi nawet: �U nas kaletnik i kowal nale¿¹
do specjalnych grup, do kast, z którymi szlachetny dogoñski rolnik
nie mo¿e siê mieszaæ. Niemo¿liwe jest, by bez nara¿enia siê na
zhañbienie, syn szlachetnego rolnika po�lubi³ córkê kowala. Lub na
odwrót�23.

Szlachetno�æ w wydaniu Dogonów przybiera czasami niecodzien-
ne wymiary, ten¿e S.O. Dolo opowiada dalej: �W ka¿dej du¿ej rodzi-
nie, jedna z jej czê�ci nosi miano �rozbójnika�. S¹ to z³odzieje upraw-
nieni do rabowania [�]. Maj¹ swój zakodowany, szeptany jêzyk,
w³a�ciwy dla ich sekretnej organizacji. Mam kuzynów z³odziei � to
dowód na to, ¿e jestem faktycznie szlachetnym, prawdziwym Do-
gonem�24.

Wbrew opinii niektórych Dogonów kowale maj¹ tak¿e znacz¹ce
miejsce w mitologii kosmogonicznej, której rola w ¿yciu tej spo³ecz-
no�ci jest postrzegana do dzi�. To praprzodkowie kowali przybyli
w mitycznym korey (arce?) jako jedni z pierwszych na Ziemiê.
Bli¿szy cytat fragmentu tego mitu pozwoli lepiej u�wiadomiæ czy-
telnikowi z³o¿ono�æ tej problematyki25. [Na pocz¹tku � J.£.] by³o
ich dwóch, bo praca kowali w pojedynkê jest bardzo trudna [...].
Kowale przybyli tutaj pierwsi przed Dogonami, którzy przybyli tutaj

23 S. O. Dolo, La mère des masques. Un Dogon reconte, Édition du Seuil,
Paris 2002, s. 188.

24 Ibidem, s. 194.
25 Pe³na relacja z tego fragmentu �wtajemniczenia� w kulturê Dogonów

zob. J. £apott, Pochwa³a afrykañskiej tradycji oralnej (na przyk³adzie plemienia
Dogon z Mali), w: B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak (red.), Europejczycy Afryka-
nie inni. Studia ofiarowane Profesorowi Micha³owi Tymowskiemu, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2011, s. 374�390.
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z pó³nocy [...]26. Nommo [mityczni praprzodkowie Dogonów � J.£.]
przybyli pierwsi, potem kowale, a potem Dogonowie. Nommo by³o
dwoje � kobieta i mê¿czyzna, kowali tak¿e by³o dwóch, a po kowalach
przybyli Dogonowie z pó³nocy [�] Nommo i kowale przybyli tutaj
w jednym roku [...]. Ta pierwsza rodzina kowali nazywa³a siê Samo-
seko. Kowale maj¹ dwie rodziny. Pierwsza nazywa siê Samaseko,
a druga Diamana (Dyamana)27. Jednak to Diamana s¹ pierwsz¹
rodzin¹ [maj¹ wy¿sz¹ pozycjê spo³eczn¹ � J.£.]28 [�]. Przybyli tutaj
jak Nommo z nieba [...]. Nie zst¹pili jak Nommo [w pozycji wyprosto-
wanej � J.£.], ale jak ¿aba, w kucznej � w swoim korey [...]. Z pierw-
szym deszczem widzi siê czasami ¿aby spadaj¹ce z góry z deszczem.
I kowale zst¹pili tak samo, [...] u nas kiedy zaczyna siê pierwszy
deszcz, to ¿aba opuszcza niebo, aby siê pojawiæ na ziemi. Tak samo
zeszli kowale [...]. Kiedy zst¹pili z nieba przyszli tutaj ze wszystkimi
narzêdziami, na przyk³ad z kleszczami, czy z miechami i wszystkim
innym. Kowad³o i miechy przynie�li ze sob¹ [�]. Miejsce to nazywa³o
siê diama komo. Prawdziwa nazwa kowali w jêzyku dogoñskim to
diemo. Diama komo to miejsce przybycia korey z pierwszymi kowa-
lami [�]. W tym czasie nie by³o jeszcze prosa, jedzono owoce z drzew
[�]. Kowale pokazali Dogonom, jak uprawiaæ ziemie, siaæ, dziêki
temu, ¿e wyrabiali daba [motyki � J.£.] i inne narzêdzia do uprawy
(inf. Pangele Dolo).

W niektórych �mitach pocz¹tku� kowale s¹ postrzegani jako swego
rodzaju �bohaterowie kulturowi� tym niemniej maj¹cy zawsze ni¿-
sz¹ pozycjê spo³eczn¹ ni¿ �prawdziwi Dogonowie�. W opisanej przed
70 laty przez Denise Paulme �organizacji spo³ecznej Dogonów�, zja-
wisko wykluczenia potraktowane jest do�æ pobie¿nie umiejscawiaj¹c

26 Wed³ug innych mitów kraj Mande, sk¹d mieli pochodziæ wspó³cze�ni
przedstawiciele Dogonów, znajdowa³ siê na zachodzie. Wynika z tego, ¿e ten
przekaz dotyczy wcze�niejszego okresu.

27 Mo¿na tutaj zauwa¿yæ wyra�ne analogie ze wspomnianymi dalej przez
D. Paulme mitycznymi, pierwszymi kowalami � niewolnikami Dogonów � dyemmo.

28 Z dalszych wypowiedzi wynika, ¿e to Samaseko mogli byæ podporz¹dko-
wanymi niewolnikami Diamana.



308 Jacek £apott

kowali i kaletników w gronie �specjalistów� tej spo³eczno�ci. Dopiero
w szczegó³owym opisie ich dzia³alno�ci wspomina siê zarówno
o kastach kaletników jak i niewolniczych przodkach kowali � Dyemmo
(l. poj. Dyemmene)29.

Zajmuj¹c siê rzemie�lnicz¹ dzia³alno�ci¹ �us³ugow¹�, wobec rol-
niczej ludno�ci osiad³ej, kowale, kaletnicy i inni rzemie�lnicy prze-
mieszczali siê ze swoimi wyrobami z targowiska na targowisko.
W bli¿szej i dalszej okolicy. Sprawi³o to z jednej strony, ¿e ich po-
strzeganie �wiata by³o �szersze� ni¿ ma³o mobilnych �prawdziwych�
Dogonów, z drugiej, sta³y kontakt ze �wiatem �obcych�, �wrogów�
czy �innych� sytuowa³ ich na takiej samej pozycji � �obcych� � po-
twierdzaj¹c ich przynale¿no�æ do kast.

Jak szczelny by³ ten system niech �wiadczy fakt, ¿e przez pierw-
sze lata kolonizacji francuskiej istnia³o przekonanie, ¿e wszyscy
Dogonowie nosz¹ nazwisko Guindo. �Przez d³ugi czas my�lano
w Mali, ¿e wszyscy Dogonowie mieli jedno nazwisko rodowe Guindo
i ¿e mieszkali w jaskiniach podporz¹dkowani tym samym prawom
spo³eczno-politycznym�30. Guindo to powszechne u Dogonów nazwi-
sko rodów wykluczonych � kaletników (w j. Dogoñskim � dyaün,
diou). Z racji swej liczebno�ci zajmuj¹ oni czasami nawet ca³¹ dziel-
nicê31. W przeciwieñstwie do kowali kaletnicy-dyaün mog¹ upra-
wiaæ ziemiê. Jednak opinia o nich prawdziwych Dogonów jest zwy-
kle pogardliwa: ¯aden Guindo nie powie ci nigdy s³owa prawdy (inf.
Gadiolou Dolo).

Nazwisko Guindo zaistnia³o tak¿e w innym kontek�cie historycz-
nym. Leo Frobenius opisuje Ambira (legendê ludu Guindo): �Guindo
nazywani czasami Djindo, do kraju Habbe przybyli z Mande32. Daw-

29 D. Poulme, Organisation sociale des Dogon, Jean-Michel Place, Paris
1988 (I wydanie rok 1940), s. 184�190.

30 D. Douyon, op. cit., s. 66.
31 Wspó³cze�nie w Damassongo wszyscy mieszkañcy nosz¹ nazwisko Guindo.
32 Habbe (niewierny) � to jedna z wcze�niejszych nazw Dogonów zwi¹zana

z ich zdecydowanie negatywnym w owym okresie stosunkiem do religii muzu³-
mañskiej.
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niej mieszkali po drugiej stronie rzeki Niger, bardziej na po³udnie.
Przewodzi³ nim król Ambira, mê¿czyzna, który urodzi³ siê niewido-
my [�]. To co przepowiada³ zawsze siê spe³nia³o. Pewnego dnia
Ambira powiedzia³ � �z czasem bêdê mia³ trzech synów�. I tak siê
sta³o. Pierwszym by³ Antando. Prowadzi³ wojny i zgin¹³ podczas
wyprawy wojennej przeciw Djenné. Drugim by³ Ansamba, ten zosta³
wielkim królem w kraju Seno Bankassi [Bankass na równinie Seno?
� J.£.] trzecim by³ Are. On równie¿ ¿y³ na terenie Sene Bankassi.
To by³ najwiêkszy ród królewski na po³udniu kraju Habbe [�]. Guindo
byli zawsze czarni, a nie czerwoni jak Fulbe�33. Oczywi�cie z per-
spektywy blisko stu lat trudno poddaæ ten zapis weryfikacji podob-
nie jak nazwy i funkcje ich przywódców34 . Faktem jest jednak, ¿e
przekazy historii oralnej na temat omawiany w tym opracowaniu
siêgaj¹ o wiele dalej w przesz³o�æ. Jak wspomina Tal Tamari, pro-
blem podzia³u spo³eczno�ci Zachodniej Afryki na nierównoprawne
grupy prawdziwych i wykluczonych (grupy kast) siêga czasów po-
cz¹tków powstania �redniowiecznego pañstwa Mali, ale i ucieczki
stamt¹d (mitycznej ojczyzny) grup ludów Mande. Dzieje te przypo-
minane s¹ co 7 lat w Kangaba (Mali), w trakcie kilkudniowej recy-
tacji �mitów pocz¹tku�. Opowiada siê w nich nie tylko podró¿ tych
ludów na wschód i po³udnie, lecz tak¿e mit o stworzeniu �wiata i
pierwszych ludzi, z elementami kosmogonii. Opublikowana przez
Germaine Dieterlen relacja z tej uroczysto�ci ma wiele w¹tków
wspólnych z mitologi¹ Dogonów i innych ludów ³¹cz¹cych swoje
dzieje z praojczyzn¹ w Mande zarówno na p³aszczy�nie historii, jak
i mitycznej. To wed³ug tego mitu pi¹te pokolenie ludzi liczy³o czter-

33 L. Frobenius, Spielmannsgeschichten der Sahel, Eugen Diederichs Ver-
lag, Jena 1921, s. 306. Trudno z tego przekazu zorientowaæ siê czy dotyczy on
tylko rodziny Guindo, czy wszystkich Dogonów nazywanych podówczas Guindo.

34 Warto przypomnieæ, ¿e wed³ug jednego z cytowanych wcze�niej mitów
�odkrywc¹� masywu Bandiagara by³ Guindo.

35 G. Dieterlen, Caractères religieux de la chefferie au Soudan français,
w: Rapport du Congrès International d�Histoire des Religions, Rome 1955, s. 43
i nast.
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dziestu czterech potomków (dwudziestu dwu mê¿czyzn i dwadzie-
�cia dwie kobiety). Byli oni symbolem boga Faro, a jednocze�nie
pocz¹tkiem wszystkich rodzin, które mówi¹ o sobie, ¿e �wysz³y
z Mande�35. Co ciekawe, w�ród tych czterdziestu czterech pierw-
szych rodzin wymienia siê tak¿e piêæ rodzin marabutów, zwanych
mori si ke duru, cztery rodziny kast (griotów, kowali, tych którzy
obrabiaj¹ skórê kaletników oraz koszykarzy) oraz szesna�cie rodzin
szlachetnych niewolników, zwanych tõ la dyõ tã ni woro (szesnastu
niewolników, którzy wziêli wyposa¿enie wojenne), zwi¹zanych z Keita
miêdzy innymi przez ma³¿eñstwa mieszane36. Pozosta³e 19 rodzin
nale¿a³oby traktowaæ jako �prawdziwe� czy �wolne�. Id¹c tym �la-
dem mo¿na za³o¿yæ, ¿e d³uga, wspólna podró¿ na wschód sprawi³a
¿e dopiero wtedy wyodrêbni³y siê poszczególne, odrêbne to¿samo-
�ciowo, grupy etniczne �nasycone� jednak równomiernie elementem
�wykluczonych� � ludzi z kast.

Kontynuacj¹ tego procesu by³oby wspó³czesne postrzeganie ety-
mologii etnonimu � s³owa dogòno. T³umaczy ono tê nazwê jako: �ci
którzy znaj¹c poczucie wstydu z powodu wolnego urodzenia maj¹
poczucie honoru. Dogòno oznacza wiêc: tego, który nale¿y do rodziny
tych, którzy maj¹ poczucie honoru�37. T³umaczenie to stawia wszyst-
kich s¹siadów Dogonów w zdecydowanie ni¿szej pozycji.

Wed³ug powszechnie obowi¹zuj¹cej interpretacji to poczucie
honoru sprowadza siê, miêdzy innymi, do trzech czy czterech nagan-
nych do dzi� sytuacji, w których nie mo¿e uczestniczyæ �prawdziwy�
Dogon. Wyklucza i jednocze�nie stawia pewne granice to¿samo�ci
etnicznej:

1. Kobiety z kast nie mog¹ asystowaæ przy porodzie kobiety
dogoñskiej enume ya woy togu si den gine ben dama (Jeste�my innej

36 Zob. G. Dieterlen, Les âmes des Dogon, Institut d�Ethnologie, Paris 1941,
s. 40, 66 i nast. Bardzo z³o¿ony ceremonia³ zwi¹zany nie tylko z recytacj¹, lecz
tak¿e organizacj¹ przestrzeni wokó³ sanktuarium oraz podzia³em funkcji przy
remoncie �wiadczy dobitnie o jego roli tak¿e we wspó³czesnym ¿yciu

37 J. Bouju, Qu�est-ce que l��ethnie� Dogon?, �Cahiers des Sciences Hu-
maines� 1995, Vol. 31, No. 2, s. 333.
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rasy [togu si � literackie okre�lenie rasy] i dlatego nasz dom nie jest
dla nich)38.

2. Podejrzenie kontaktów seksualnych z kobiet¹ (do tego nie
uprawnion¹ � na przyk³ad z kasty) wyklucza Dogona z jego rodu
(mo¿e tylko przej�æ do rodu kobiety). Osoby takie nosz¹ nazwê ligi-
jun (przemieszani).

3. Brak mo¿liwo�ci zaistnienia wykluczonych w zwi¹zku (rela-
cjach) dama-ga. Rozumiany jest on jako zwi¹zek drwin i ¿artów
dwóch równoprawnych grup dogoñskich (grup wieku, rodzin, wiosek
itp.). Obie takie �rywalizuj¹ce� ze sob¹ grupy s¹ egzogamiczne.
Zabrania siê jednak w�ród nich bli¿szych kontaktów ma³¿eñskich
czy seksualnych pod kar¹ wykluczenia i usytuowania siê grupie
�brudnych� czy kast39. O winie przes¹dza specjalny obrzêd w rodza-
ju �redniowiecznych ordalii zwany binu sogo.

4. Brak mo¿liwo�ci wspó³biesiadowania wykluczonych, w³a�ci-
wie wspó³libacji przy piwie i brak partnerów z innych rodzin czy
wiosek, z którymi wymienia siê piwo z prosa konyo40. Granice kraju
Dogonów (dogo ganda), w którym biegn¹ i krzy¿uj¹ siê wspomniane
dogo-ozu s¹ okre�lane przez ró¿ne kardynalne wyznaczniki i aspek-
ty kultury. Jednym z nich jest, na przyk³ad � przyrz¹dzanie i wspól-
ne picie piwa z prosa � konyo. Wstêpuj¹c na ��cie¿kê� dogo-ozu,
ma³y Dogon, poprzez spróbowanie konyo �staje siê Dogonem�, ³¹czy
siê z grup¹ najbli¿szych oraz przodkami. W przysz³o�ci potwierdzi to
przez wspólne picie konyo z s¹siadami41. To potwierdzenie swojej

38 Ibidem, s.. 333�334.
39 Wiêcej na temat tego powszechnie wystêpuj¹cego do dzi� zjawiska

w Afryce zob.: L. Buchalik, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieñstwo ¿artów Dogo-
nów i Kurumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze � Muzeum Miejskie ¯ory, Wroc³aw 2009.

40 Ma³o znany zwyczaj �okrê¿nej� wymiany piwa z prosa miêdzy dwoma
zaprzyja�nionymi regionami czy wielkimi rodzinami. O roli piwa w kulturze
Dogonów zob.: É. Jolly, Boire avec esprit. Bière de mil et société Dogon, So-
ciété d�Ethnologie, Nanterre 2004.

41 Ibidem, s. 418�419.
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�dogoñsko�ci� trwa nastêpnie przez cale ¿ycie. Koñczy siê na libacji
piwnej zorganizowanej po �mierci Dogona42.

Z moich obserwacji terenowych wynika, ¿e zasady te s¹,
w dalszym ci¹gu dok³adnie przestrzegane we wspó³czesnej rzeczywi-
sto�ci kontaktów spo³ecznych. Nikt nigdy nie s³ysza³ o sytuacji, aby
�obca� kobieta mog³a asystowaæ przy narodzinach �prawdziwego�
Dogona. Samo takie pytanie na ten temat uznawane jest za obra�-
liwe dla rodziny.

Podobnie postrzegane s¹ sytuacje zwi¹zane na przyk³ad ze sto-
sunkami seksualnymi, nie mówi¹c ju¿ o ewentualnym ma³¿eñstwie.
Wed³ug tradycji dogoñskiej do wspomnianej �innej rasy� w �której
nie szuka siê ¿ony� (tumon ya-yeyyelen) nale¿¹:
� Przedstawiciele kast;
� Dogonowie �zepsuci� przez mezalianse z kast¹;
� Ludzie uwa¿ani za nosicieli brudu (lud/ród Manadonnos);
� �Ludzie dzicy� (�ludzie natury�) tacy jak Fulbe czy Samo;
� Potomkowie niewolników (pochodzenia dogoñskiego).

Powszechnie znana i obowi¹zuj¹ca jest nazwa hassobé na okre-
�lenie osoby, która z³ama³a taki zakaz �mieszania�.

Jest to tak silnie obowi¹zuj¹ca rzeczywisto�æ i prawo zwyczajo-
we, ¿e ¿adnemu m³odemu Dogonowi nie przychodzi nawet do g³owy,
aby je z³amaæ. Tym bardziej ¿e w niektórych okolicach, obok presji
spo³ecznej wykluczaj¹cej dan¹ osobê z grupy, s¹ tak¿e sankcje nadna-
turalne. Gdy Dogon bierze za ¿onê kobietê Mossi, nie ma dostêpu do
studni; duch wody [lombo] zabiera go. Nawet wspó³cze�nie (lata 90.
XX wieku) Mossi siê skar¿¹, ¿e: Dogonowie nie chc¹ zawieraæ zwi¹z-
ków ma³¿eñskich z nami. Podobne przekonanie jest je�li chodzi
o Fulbe. Kobiety Fulbe s¹ gotowe do zam¹¿pój�cia za Dogona, ale

42 Ma³o znany rytua³ zwyczajowego dostarczania sobie piwa miêdzy s¹sied-
nimi wioskami (wed³ug specjalnego schematu), przypomina nieco melanezyjskie
kula (jednak z wzajemno�ci¹ tego samego produktu) i jest jednym z dodatko-
wych kryteriów wyznaczaj¹cych nie tylko granice kraju Dogonów ale i zasady
wykluczenia.
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Dogonowie nie s¹ zbyt chêtni do o¿enku z kobietami Fulbe (inf. Pa-
niere Doumbo). W nawi¹zaniu do obowi¹zuj¹cego u Dogonów syste-
mu wykluczenia, ma³¿eñstwa w niektórych wypadkach s¹ zakazane
przez inne czynniki. Przyczyny takich zakazów le¿¹ czasami nie
tylko w zbyt du¿ej �ró¿nicy krwi� ale i we wspólnocie krwi. Dogono-
wie nie bêd¹ po�lubiali dziewczyn Bozo i odwrotnie [�]. Wystarczy
ju¿ to, ¿e [w przesz³o�ci � J.£.] jeden zjad³ cia³o drugiego i ju¿ wiêcej
mieszania krwi nie bêdzie pomiêdzy Bozo a Dogonami43. To trwa a¿
do dzisiaj. A dlaczego to mówiê? Poniewa¿ w Mopti jedno z dzieci
[dogoñskich � J.£.] chcia³o wej�æ w relacjê [zwi¹zek ma³¿eñski
� J.£.] z Bozo i oboje zmarli. Równie¿ wiem o drugim przypadku,
kiedy by³ Dogon i dziewczyna Bozo i zwi¹zek miêdzy nimi, równie¿
mowa jest o �mierci w tym przypadku. Byli nawet w szpitalu i nic
nie pomog³o (inf. Paniere Doumbo, Gadiolou Dolo)44. Zbyt du¿a
�ró¿nica krwi� dotyczy ewentualnych ma³¿eñstw z grupami wyklu-
czonymi.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na ostatni punkt wspomnia-
nych wy¿ej wyró¿nieñ dogoñskich na temat wykluczenia �zjawisko
niewolnictwa. Niewolnicy i ich potomkowie znajduj¹ siê na samym
dole stratyfikacji spo³ecznej. Temat niewolnictwa w Afryce przedko-
lonialnej, wraz z jego wspó³czesnymi pozosta³o�ciami dostrzeganymi
przez miejscow¹ ludno�æ, z trudem przebija siê w literaturze facho-
wej jako aktualny temat badawczy.

Trzeba oczywi�cie pamiêtaæ, ¿e handel niewolnikami mia³
w Afryce Zachodniej o wiele d³u¿sz¹ tradycjê ni¿ okres zaintereso-
wania siê tym kontynentem przez Europejczyków. Jak pisze Broni-
s³aw Nowak: �Badania nad niewolnictwem afrykañskim wykaza³y,
¿e prawie wszystkie spo³eczeñstwa Czarnego L¹du zna³y te instytu-

43 Wed³ug jednego z mitycznych przekazów wêdruj¹cy wspólnie (z kraju
Mande?) Dogon i Bozo w pewnym momencie wêdrówki znale�li siê bez po¿ywie-
nia. Wtedy Bozo wyci¹³ kawa³ek miêsa ze swojego uda i da³ �m³odszemu bratu�
Dogonowi do zjedzenia. Dziêki temu on prze¿y³.

44 W cytacie zachowano oryginalny styl przekazu.
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cje i wykszta³ci³y ró¿norodne metody jej liczebnego wzbogacania.
Zna³y tak¿e dalekosiê¿ny handel niewolnikami�45.

Niektórzy historycy zauwa¿aj¹: �¿e [jeszcze � J.£.] u progu okresu
kolonialnego w wielu spo³eczno�ciach zachodnioafrykañskich po³owê
(a nawet wiêcej) ludno�ci stanowi³y osoby o statusie »niewolnika«46.
Je�li dodaæ z kolei, ¿e w przypadku Afryki Zachodniej g³ówna fala
�kolonizacji� prowadzona przez Francuzów sz³a w zasadzie równo-
le¿nikowo, z terenu dzisiejszego Senegalu, z dala od przys³owiowego
Wybrze¿a Niewolniczego, jej zwi¹zki z tym terenem zdaj¹ siê byæ
wiêc ¿adne.

Problem niewolnictwa w �wiecie arabskim (w tym tak¿e Za-
chodniej Afryki), pomimo o wiele d³u¿szej historii ni¿ jego odpowied-
nik na terenach le¿¹cych wzd³u¿ Zatoki Gwinejskiej, nie zosta³ do
tej pory w³a�ciwie opisany. S. Stephan u¿ywa nawet okre�lenia, ¿e:
�zmowa milczenia [...] zablokowa³a wszelkie �ród³a na ten temat�47.
Wed³ug tej autorki, ilo�ciowo liczba niewolników wywiezionych na
wschód by³a podobna do tej, któr¹ cytuje siê do opisania handlu
atlantyckiego.

Rzadko podnosi siê tak¿e fakt panowania na obszarze Pó³nocnej
i Zachodniej Afryki (na pó³noc od równika) przez wiele stuleci fak-
tycznego ustroju niewolniczego. Bo jak¿e inaczej mo¿na go nazwaæ,
maj¹c za wzór ustroje niewolnicze okresu staro¿ytnego w basenie
Morze �ródziemnego? Ze zdecydowanie mniejszym �nasyceniem�
tamtejszych populacji niewolnikami48.

45 B. Nowak, Handel niewolnikami, w: M. Tymowski (red.), Historia Afryki
do pocz¹tków XIX wieku, Ossolineum, Wroc³aw � Warszawa � Kraków 1996,
s. 1170.

46 P. Curtin, Afryka na pó³noc od strefy le�nej w pocz¹tkach ekspansji isla-
mu, w: P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, Historia Afryki. Naro-
dy i cywilizacje, Marabut, Gdañsk 2003, s. 125.

47 S. Stephan, Slavery in the Arab World, New Amsterdam Press, New
York 1989.

48 Niewolnicy w Egipcie stanowili 7�10% populacji, a �w Attyce w IV w.
p.n.e. podwy¿szaj¹ ten procent do 25�, zob. I. Bie¿uñska-Ma³owist, M. Ma³owist,
Niewolnictwo, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 237.
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P. Curtin uwa¿a, ¿e: �Na wiêkszo�ci obszarów niewolnictwo
spe³nia³o funkcje instytucji u³atwiaj¹cej asymilacjê poprzez sztuczne
wiêzi pokrewieñstwa, dziêki czemu obcy móg³ zostaæ w³¹czony do
danej grupy rodu czy wioski�49. Mniej wa¿ny wydaje siê temu au-
torowi fakt, ¿e tego rodzaju stosunki stanowi³y ca³kowit¹ detrybali-
zacjê podlegaj¹cych im niewolników. Gadiolou Dolo mówi: �Ci któ-
rych porwano lub sprzedano w niewolê nie wracali. To by³o
niemo¿liwe. Poniewa¿ tak daleko ich wywozili, ¿e nie mogli wróciæ.
Przestawali byæ Dogonami, stawali siê inn¹ ras¹�.

Niezale¿nie od opisanych sytuacji, znalezienie siê w kajdanach
niewolnika stanowi³o dla Dogona (lub innego przedstawiciela grupy
etnicznej o charakterze rodowo-plemiennym) swego rodzaju �mieræ
cywiln¹. W owym czasie (ale tak¿e i dzi�) nie móg³ on skutecznie
funkcjonowaæ poza grup¹ spo³eczn¹ (rodow¹), z któr¹ by³ (jest)
zwi¹zany. Nawet pozostaj¹c w okolicy swego zamieszkania, Dogon
o statusie niewolnika by³ ca³kowicie wykluczony z tej spo³eczno�ci.
Stawa³ siê cz³onkiem spo³eczno�ci Rimaibe, Bella czy Haratynów.
Wszystkie one nie by³y grupami jednorodnymi etnicznie. W ich sk³ad
wchodzili przedstawiciele ró¿nych plemion Afryki Zachodniej � tych
którzy trafili w niewolê takich jak Bamana, Bozo, Bobo, Songhaj,
ale i Dogonowie.

Tradycje te by³y ¿ywe w omawianym rejonie prawie do czasów
nam wspó³czesnych. W czasach nowo¿ytnych (ale i kolonialnych)
zislamizowane plemiona pasterskie z rejonu Afryki Pó³nocnej i Za-
chodniej kultywowa³y niewolnictwo o charakterze ekonomicznym.
Rimaibe � niewolnicy hodowców byd³a Fulbe osadzeni na ziemi mieli
obowi¹zek �wiadczeñ w naturze produktów rolnych na rzecz swoich
panów. Fulbe uwa¿ali, ¿e praca w ziemi jest dla nich uw³aczaj¹ca.
Podobnie jak ma³¿eñstwa mieszane z przedstawicielami tej grupy.

Interesuj¹ce, ¿e �prawdziwi� Dogonowie, byæ mo¿e bliscy krewni
niektórych Rimaibe, uwa¿ali Fulbe za �dzikusów� i nie dopuszczali

49 P. Curtin, op. cit., s. 125.



316 Jacek £apott

mo¿liwo�ci ma³¿eñstwa z nimi. Dopiero w roku 1908 rozpoczê³y siê
próby �uwolnienia� tych grup i oddawania ziemi w dzier¿awê Rima-
ibe, w zamian za czê�æ plonów.

W systemie obowi¹zuj¹cej na tym terenie wyk³adni historii oral-
nej ³¹czno�æ krwi z niewolniczymi przodkami jest ¿ywa do dzi�. Byæ
mo¿e dlatego bezpieczniejszy jest, powszechnie obowi¹zuj¹cy, sys-
tem ma³¿eñstw endogamicznych. Im dalej od centrum, je�li za taki
przyj¹æ terytorialnie tak zwane rumowisko skalne, struktura wiosek
jednak siê zmienia wspó³cze�nie zarówno je�li chodzi o sk³ad etnicz-
ny, jak i zawierane ma³¿eñstwa (jednak w dalszym ci¹gu jest to
70�85% ma³¿eñstw endogamicznych � w�ród równych sobie grup
Dogonów).

Ten zdawa³oby siê powszechnie obowi¹zuj¹cy kanon ¿ycia Dogo-
nów komplikuj¹ nieco nowo powstaj¹ce wspó³cze�nie wioski dogoñ-
skie, na pustej do niedawna, sawannie wokó³ masywu Bandiagara
� ojczyzny Dogonów. Zasady ich powstania i funkcjonowania odbie-
gaj¹ czêstokroæ mocno od terminu opisywanego wy¿ej jako ômôlô.

Wspó³czesne ró¿nice w organizacji przestrzeni takiej nowej wsi
dogoñskiej zbudowanej na równinie, widoczne s¹ go³ym okiem.
Znikaj¹ tradycyjne, sta³e fragmenty wsi maj¹ce swoj¹ genezê
w mitologii � dom z wnêkami szefa rodziny (ginna bana), miejsce
spotkañ starców (togu na) itp. Tylko te najstarsze wioski na równi-
nach zak³adane jeszcze w czasach kolonialnych maj¹ w³asne togu na
wsparte na charakterystycznych drewnianych s³upach, zwykle boga-
to rze�bionych50. Rozmowy z Dogonami wyja�niaj¹ nieco tê sytu-
acjê, osadzaj¹c j¹ znów w niezbyt powszechnie znanej, rodzimej
tradycji. Wed³ug wyobra¿eñ i wierzeñ Dogonów: Ten kto chce zbudo-
waæ togu na na dole umrze pierwszy, a potem reszta. Oni nie s¹
gotowi, aby stworzyæ togu-na ani togu-na nie jest gotowa [�]. [Zak³a-
daj¹c now¹ wioskê � J.£.] nie trzeba braæ starej ziemi czy starego

50 Ten rodzaj togu-na z licznymi rze�bionymi s³upami wystêpuje tylko na
równinie.
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drewna. Potrzeba ochotnika, który chce umrzeæ. Trzeba daæ jej [togu-
na � J.£.] imiê. Od tego momentu zaczynamy. Ale brakuje ochotni-
ków [...] Nie ma gotowych na �mieræ. Buduje siê domy ale nie togu-
na (inf. Ogoire Dolo). Temat ten po�rednio nawi¹zuje jednocze�nie
do potwierdzanych przez wielu Dogonów informacji o ofiarach
z ludzi znanych tutaj w przesz³o�ci. Zwykle wywodz¹cych siê z grup
obcych czy wykluczonych. Ofiarami byli przede wszystkim Fulbe. [...]
Je�li chodzi o sigui, to starsi decyduj¹, czy wybraæ tak¹, czy tak¹
osobê [na ofiarê � J.£.], a wy musicie siê tym zaj¹æ. Jest te¿ inna
opcja. Je�li jest kto�, kto jest niereformowalny, je�li jest kto�, kto
absolutnie nikogo nie s³ucha, to jest taka mo¿liwo�æ zabicia go przed
wielk¹ mask¹. [Wpierw � J.£.] trzeba go zraniæ, a potem nale¿y
zabiæ. Jego krew napoi wielk¹ maskê. Teraz nie ma ludzi [teraz nie
ma ju¿ ofiar z ludzi � J.£.], wszystko siê skoñczy³o (inf. Ogoire Dolo).

Jak pisze Jean-Christophe Huet: �tutaj [na równinie � J.£.] to
rozlu�nienie obyczajów wioski wydaje siê byæ odbiciem os³abienia
w³adzy wykonywanej przez starców. Miejsce zamieszkania przypo-
mina wielk¹ zbiorowo�æ ludzk¹, bez wodza, zdezorientowan¹ i zdu-
mion¹ brakiem autorytetów i w³adzy�51. Byæ mo¿e ta sytuacj¹ jest
t¹ �kropl¹ dr¹¿¹c¹ ska³ê tradycji�, która zmieni zasady funkcjono-
wania spo³eczno�ci Dogonów, w tym tak¿e systemu wykluczenia.

Przedstawione tutaj w skrócie kilka obserwacji, dotycz¹cych
oryginalnego systemu spo³ecznego Dogonów dziel¹cego ich na �praw-
dziwych� i �wykluczonych�, tworzy wbrew pozorom tak naprawdê
jeden z elementów fundamentów ich to¿samo�ci � môlô. Podkre�la-
nie wagi oraz permanentne podtrzymywanie tych podzia³ów przez
dziesi¹tki lat, niezale¿nie od okoliczno�ci politycznych, sprawi³y, ¿e
przetrwa³y one we wspomnianym systemie dogo tembu, jak siê wydaje
bez wiêkszych problemów, wszelkie zawirowania historii.

51 J.-Ch. Houet, Villages perchés des Dogon du Mali. Habitat, espace et
société, L�Harmattan, Paris 1994, s. 165.
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WE ARE A DIFFERENT RACE AND THAT
IS WHY OUR HOUSE IS NOT FOR THEM

� THE STIGMA OF EXCLUSION
IN THE AFRICAN COMMUNITY

SUMMARY

The problem of the complexity of social stratification in sub-
Saharan Africa, leading often to the title �exclusion� is not always
noticed in recent literature, either ethnological or socio-political. It
goes far beyond the fashionable topics of tribalism, ethnicity, or
even the problem of creation of the people in the countries of this
continent. That shows like �hidden meaning� of the first phenome-
non that does not fit tightly to the theory of the modem state.
During a recent survey in Mali among the Dogon community, in
years 2008�2009, the problem of exclusion outlined very clearly. It
is known as principle of conduct concerning, inter alia, to marry.
Today, the �races� among whom are looking for a wife not just black-
smith, artisans groups belonging to scheduled castes (basket-maker,
vesicle etc.) but also the descendants of former slaves. Violation of the
ban results in finding a group of �hybrids� � hassobé. The common
history and community of residence for hundreds of years, as it turns
out, does not even today to a homogeneous ethnic group.
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