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OBECNO�Æ TRADYCYJNYCH RELIGII
AFRYKAÑSKICH W DYNAMICE

INNOWACJI RELIGIJNYCH
CZARNEJ AFRYKI

THE PRESENCE OF TRADITIONAL
AFRICAN RELIGIONS IN THE DYNAMIC

OF BLACK AFRICA�S RELIGIOUS INNOVATIONS

Tradycyjne religie afrykañskie w�ród wielkich
religii i ideologii

Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku potwierdzaj¹ wizjê
politologów, socjologów, religioznawców i teologów II po³. XX wieku,
któr¹ ogólnie mo¿na sprowadziæ do dwóch faktów: uaktywnienie siê
religijno�ci ludowej i manifestacja ekspansjonistycznych aspiracji wiel-
kich religii �wiata. Zgodnie z przypisywan¹ André Malraux1 tez¹:
�XXI wiek bêdzie religijny, albo nie bêdzie istnia³�, nasza globalna
wioska nie kryje swoich religijnych ambicji; charakterystyka ta
wyra¿a równie¿ d¹¿enia tradycyjnych religii afrykañskich (TRA)2.

1 André Malraux (1901�1976) francuski pisarz, archeolog i polityk o pogl¹-
dach lewicowych. W latach 1958�1969 pe³ni³ w rz¹dzie Charles�a de Gaulle�a
urz¹d (pierwszego we Francji) ministra kultury.

2 C. Geffré, La théologie des religions non-chrétiennes vingt ans après Vati-
can II, �Islamochristiana� 1985, nr 11, s. 116�118.
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Analizê tematu przeprowadzam z punktu widzenia teologii re-
ligii, dziedziny pluridyscyplinarnej, która swoj¹ teoriê buduje na
argumentacji wynikaj¹cej z cogitatio fidei, religiologii i nauk huma-
nistycznych. Moje do�wiadczenie religii Czarnej Afryki wynika rów-
nie¿ z praktyki duszpasterskiej, jak¹ odby³em w latach 1986�1996
w Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga).

Na kultury Czarnej Afryki w dalszym ci¹gu patrzy siê przez
pryzmat szerokich, fenomenologicznie wyidealizowanych uogólnieñ
pierwszych podró¿ników i badaczy, którzy z trudem dopatrywali siê
w tych kulturach pierwiastków religijnych o wybitnie holistycznym
charakterze. TRA uto¿samiane s¹ czêsto z dziewiczym terytorium,
z niczym niezm¹con¹ przestrzeni¹ kultur afrykañskich, bêd¹cych
�wiadkiem oryginalnej religijno�ci Czarnej Afryki. Tymczasem, mu-
simy sobie u�wiadomiæ, ¿e religie te funkcjonuj¹ dzisiaj w specyficz-
nym kontek�cie historycznym, tzn. w obszarze wp³ywów islamu, chrze-
�cijañstwa i wieloaspektowego zjawiska modernizmu. Ponadto, religie
te s¹ miejscem przemian zainicjowanych przez nowe ruchy religijne,
które zw³aszcza od 1945 roku rozwijaj¹ siê w imponuj¹cym tempie3.

Pocz¹wszy od II po³. XX wieku TRA staj¹ siê przedmiotem sys-
tematycznych badañ i �ród³em nowych teorii. Ku zdziwieniu etno-

3 G. Butturini, Le dialogue et la valorisation des religions traditionnelles,
�Bulletin du Secrétariat pour les non-chrétiens� 1973, nr 22, s. 46; P. K. Sar-
pong, The influence of traditional Religions on African Christianity, �Bulletin�
1974, nr 25, s. 27. Teza ta znajduje potwierdzenie w referatach wyg³oszonych na
miêdzynarodowym sympozjum nt.: �Religion et histoire en Afrique� (Centre de
Recherches Africaines przy CNRS-Tiers monde-Afrique, Pary¿, maj 1991). Jean-
Pierre Chrétien, np., zaobserwowa³, ¿e wymiar historyczny afrykañskich feno-
menów religijnych nie zosta³ wystarczaj¹co zbadany; etnograficzny opis, jak
równie¿ filozoficzna i teologiczna interpretacja religii afrykañskich dopatrywa³y
siê w nich fenomenów kulturowych niezmiennych, zamkniêtych
w sobie i obojêtnych na bie¿¹ce przemiany spo³eczno-polityczne. Pytanie o histo-
ryczny wymiar religii afrykañskich pojawi³o siê w latach 70. Jak wykaza³y
badania, wierzenia i religijne praktyki przodków nie pozosta³y obojêtne na prze-
miany zwi¹zane z kolonizacj¹ i modernizmem. Zob. L�invention religieuse en
Afrique. Histoire et religion en Afrique noire, red. J.-P. Chrétien, ACCT/Kartha-
la, Paris 1993, s. 7�8.
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logów, misjonarzy i mi³o�ników kultur Czarnego L¹du, religii tych
nie przys³oni³ cieñ historii, wrêcz przeciwnie, one wykaza³y zdolno�æ
adaptacji do nowych struktur spo³eczno-politycznych Afryki kolo-
nialnej i post-kolonialnej. Ow¹ ontologiczn¹ zdolno�æ przystosowa-
nia siê do nowych ideologii i importowanego stylu ¿ycia afirmuje
ambasador tradycji ustnej, mêdrzec Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej Ama-
dou Hampaté Bâ: �On ne doit pas séparer l�animisme et la civilisa-
tion africaine, car c�est la seule religion qui nous a donné une civi-
lisation� � �Nie nale¿y odseparowaæ animizmu od cywilizacji afry-
kañskiej, gdy¿ jest to jedyna religia, która nam przekaza³a cywili-
zacjê�4.

Permanentny charakter TRA

Wp³yw TRA na obyczajowo�æ, struktury polityczne, ekonomicz-
ne i opcje wyrokuj¹ce o przysz³o�ci kontynentu s¹ niepodwa¿alne.
Pomimo szoku kultur, cywilizacji i religii, jakich Afrykanie do�wiad-
czyli od postanowieñ kongresu berliñskiego (1885) do lat 60. XX wie-
ku, ich relacja z religiami przodków nie zanik³a, chocia¿ uleg³a licz-
nym modyfikacjom. Afrykanin, który przyj¹³ chrzest, albo nawróci³
siê na islam, nie zrywa z religi¹ swoich przodków, ale szuka
w niej odpowiedzi na fundamentalne, nurtuj¹ce go dzisiaj pytania.
Dla mnie, osobi�cie, rewelacyjna jest wypowied� Médarda Kayita-
kibga�i5: �Wiêkszo�æ ludów afrykañskich zamieszkuj¹cych na po³u-
dnie od Sahary przynale¿y w dalszym ci¹gu do religii tradycyjnej.
Religia ta wywiera zasadniczy wp³yw na Afrykanów nawróconych
na islam czy chrze�cijañstwo. Równie¿ potomkowie niewolników spro-
wadzonych do Ameryki kilka wieków temu i ochrzczeni w Ko�cio-

4 Zob. H. Desroche, Homme et Religions, Quai Voltaire/Édima, Paris 1992,
s. 132 (t³um. w³asne).

5 Kierownik sekcji �Religie Tradycyjne� w Sekretariacie ds. nie-Chrze�ci-
jan, a nastêpnie konsulator Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego.
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³ach chrze�cijañskich, wci¹¿ zachowuj¹ pewne praktyki zwi¹zane
z religi¹ miejsca ich pochodzenia. Przyk³ad afrykañskich potomków
Nowego �wiata mo¿e przekonaæ nawet najwiêkszych sceptyków
o witalno�ci TRA w �rodowisku zdominowanym przez obce kultury,
i o zdolno�ciach adaptacyjnych tej religii w �rodowisku chrze�cijañ-
skim, islamskim i szeroko pojêtym modernizmie�6.

Formalne uznanie TRA w�ród religii �wiata dokonuje siê w II po³.
XX wieku zarówno przez religioznawców zachodnich, jak i same
�rodowiska afrykañskie. W�ród tych ostatnich, dwa zjawiska przy-
gotowuj¹ promocjê TRA. Pierwszym jest zajêcie stanowiska przez
intelektualistów i polityków afrykañskich, dla których TRA repre-
zentuj¹ nie tylko jednostkê kulturow¹, ale staj¹ siê walorem/argu-
mentem politycznym. Klasycznym przyk³adem �promocji� tych reli-
gii z tradycji przodków do gabinetu polityków jest przej�cie od kon-
ceptu negritude � ruchu anga¿uj¹cego elity nauki, do ideologii
authenticité (czyli powrotu do tradycji autentycznie afrykañskiej)
� która okazuje siê ruchem politycznym skierowanym do szerokich
mas (np. l�authenticité à la zaïroise praktykowana przez Mobutu
Sese Seko, by³ego wojskowego prezydenta Zairu).

Drugim zjawiskiem, wyzwalaj¹cym reakcjê religijno�ci auten-
tycznie afrykañskiej, jest potêguj¹ca siê obecno�æ cywilizacji zachod-
nich, arabskich i muzu³mañskich na po³udnie od Sahary; odpowie-
dzi¹ na wp³ywy obcych �wiatopogl¹dów jest odradzanie siê religii
przodków. Problematyka roli TRA w dobie przemian i rekonstrukcji
Afryki post-kolonialnej by³a tematem licznych miêdzynarodowych
sympozjów nt.: �Religie w Afryce� (Abid¿an, 1960); �Osobowo�æ afry-
kañska i katolicyzm� (Abid¿an, 1961); �Tradycja i modernizm

6 M. Kayitakibga, L�Église Catholique en Afrique face aux traditions reli-
gieuses africaines, �Bulletin� 1988, nr 69, s. 207. Zob. równie¿ V. Mulago, Sym-
bolisme dans les religions traditionnelles africaines et sacramentalisme, �Bulle-
tin� 1971, nr 18, s. 171�172; autor podtrzymuje tezê M. J. Herskovitsa, wg
której religijno�æ charakteryzuj¹ca Afroamerkanów jest wspólna wszystkim
Afrykanom: aspiracje religijne i otwarto�æ na transcendencjê stanowi¹ central-
n¹ warto�æ ich egzystencji.
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w Czarnej Afryce� (Bouaké, 1962); �Tradycyjne Religie Afrykañskie�
(Bouaké, 1962); I �wiatowy Festiwal Sztuki Negroafrykañskiej (Da-
kar, 1966); �Religie afrykañskie jako �ród³o warto�ci cywilizacji�
(Cotonou, 1970) i inne7 .

Trudno�æ semantyczna i statystyka

Na okre�lenie Tradycyjnych Religii (TR) w Azji mówi siê o re-
ligiach szczepowych, w Ameryce Pó³nocnej o religiach autochtonicz-
nych, w Afryce o tradycyjnych religiach afrykañskich8 � przy czym
przymiotnik �tradycyjny� nie odwo³uje siê do historyczno�ci w wy-
miarze diachronicznym, ale � manifestuj¹c opozycjê w stosunku do
tego co �obce� i �importowane� � podkre�la permanentny charakter
warto�ci przekazywanych przez owe religie9.

Jaka jest weryfikowalno�æ statystyczna permanentnego charak-
teru TRA? Na podstawie badañ opublikowanych przez Davida Bar-
retta (i innych) w: World Christian Encyclopedia. A comparative
study of Churches and religions in the Modern Word (Oxford, Uni-
versity Press, 2001)10, adepci TR i TRA sytuuj¹ siê w nastêpuj¹cym
przedziale statystycznym:

7 G. Butturini, De la participation des Religions traditionnelles africaines au
dialogue interreligieux: possibilités et limites, �Bulletin� 1975, nr 30, s. 298�299;
H.-Ch. Gravrand, Deuxième Festival Négro-Africain des Arts et de la Culture
(Lagos, 15 styczeñ�12 luty 1977), �Bulletin� 1977, nr 36, s. 183�185.

8 F. Arinze, La Rencontre des Religions Traditionnelles à la lumière de
l�Évangile, �Pro Dialogo� 1997, nr 94, s. 6. Notabene w krêgach teologów termin
animizm zosta³ zast¹piony najpierw pojêciem religie afrykañskie (postulat sympo-
zjum nt.: �Religie w Afryce�, Abid¿an, 1960), a nastêpnie przez tradycyjne religie
afrykañskie (decyzja sympozjum nt.: �Religie Tradycyjne�, Abid¿an, 1974).

9 P. K. Sarpong, Growth or decay : can Christianity Dialogue with African
traditional Religion, �Bulletin� 1988, nr 69, s. 191; A. N. Mushete, Rapport
Général sur le colloque (Abidjan, 29�31 lipiec 1974), �Bulletin� 1975, nr 28�29,
s. 20�21; A. Sanon, Religions Traditionnelles et Christianisme en Haute-Volta,
�Bulletin� 1975, nr 28-29, s. 87-89 ; G. Butturini, Les Interlocuteurs et les conte-
nus du dialogue avec les Religions Africaines, �Bulletin� 1974, nr 26, s. 127�128.

10 World Christian Encyclopedia. A Comparative Study of Churches and
Religions in the Modern World, ed. by D. Barrett, G. Kurian, T. Johnson, (2 ed.),
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Wyniki badañ Davida Barretta potwierdzaj¹ permanentny cha-
rakter religii tradycyjnych zarówno w �wiecie (3,8%), jak i w Afryce
(12,3%), ale nie odpowiadaj¹ w pe³ni na nasze pytanie. Statystyki
nie s¹ w stanie wyraziæ �liczbami� wp³ywu TRA ani na Afrykê chrze-
�cijañsk¹, ani na Afrykê muzu³mañsk¹. Zjawisko podwójnej przyna-
le¿no�ci religijnej � TR i chrze�cijañstwo, albo TR i islam � jest
w Czarnej Afryce powszechne i nies³abn¹ce. Pytanie o liczebn¹ przy-
nale¿no�æ do TRA pozostaje otwarte11.

Kontekst i miejsca wystêpowania TRA?

Zauwa¿my, ¿e TRA nie uprawiaj¹ prozelityzmu, a mimo to sku-
tecznie stawiaj¹ czo³a zarówno religiom ksiêgi jak najbardziej eks-
pansjonistycznym formom modernizmu12. �Utajona, cierpliwa i nie-
zauwa¿alna, religia afrykañska istnieje wszêdzie� � ta nieco poety-
zuj¹ca charakterystyka TRA zaproponowana przez teologa z Kinsza-
sy Tulu-Kiya-Mpansu-Buakasa13, przekazuje jej najbardziej istotne

Oxford University Press, Vol. 1-2, New York 2001. Porównaj nastêpuj¹ce grupy
danych: (1) Table 1-1, Global adherents of the word�s 19 major distinct religions,
with 48 related major religious blocs, and a grand total of some 10,000 distinct
and different other religions, quantified at 7 points in the time over the period AD
1900�2050 assuming current trends continue, Vol. 1, s. 4; (2) Table 1-4, Adhe-
rents of all religions on 6 continents, AD 1900-2025, Vol. 1, s. 13.

11 Zob. sprawozdanie Ch.-H. Gravranda, Colloque de Kinshasa (9�14 sty-
czeñ 1978), �Bulletin� 1978, nr 38, s. 128.

12 A. Shorter, Problems and possibilities for the Church�s dialogue with
African Traditional Religion, �Bulletin� 1975, nr 28�29, s. 115.

13 Ch.-H. Gravrand, Colloque de Kinshasa (9�14 styczeñ 1978), �Bulletin�
1978, nr 38, s. 128.

Rok 2000 Ludno�æ / Suma
Religie tradycyjne

Adepci %

�wiat
(238 krajów) 6 055 049 000 228 366 515

(142 kraje) 3,8

Czarna Afryka
(60 krajów) 784 537 686 96 805 405

(49 krajów) 12,3
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cechy: sta³o�æ i zdolno�æ adaptacji do tego co nowe i nieznane. Dzi-
siaj TRA manifestuj¹ siê zasadniczo w dwóch aspektach: w formie
oryginalnej i w nowych syntezach religijnych.

TRA w formie oryginalnej. Poprzez narodziny w danej grupie
etnicznej, we wspólnocie rodzinnej i klanowej, indywiduum staje siê
cz³onkiem TRA � religii integralnie, holistycznie wpisanej w kulturê
lokaln¹. Wobec chrze�cijañstwa i islamu � religii ksiêgi, dogmatu
i skutecznej dyplomacji � jakie argumenty przemawiaj¹ za wierno-
�ci¹ TRA?

Poza uwarunkowaniami wynikaj¹cymi z wiêzów krwi, z przyna-
le¿no�ci do grup wiekowych i ze statusu spo³ecznego skazanego na
lokalny porz¹dek rzeczy, mo¿na wyró¿niæ zasadniczo cztery uwarun-
kowania spo³eczno-psychologiczne, które promuj¹ wierno�æ TRA:

(a) status spo³eczny. Przynale¿no�æ do grupy wiekowej, pia-
stowanie funkcji szefa, albo innej wynikaj¹cej z lokalnej tradycji,
obliguje do aplikowania tradycji przodków w ka¿dym calu. Ksi¹¿ka
Marcela Griaule�a, Dieu d�eau14, oparta na badaniach antropologicz-
nych w�ród Dogonów (Mali) jest klasycznym ujêciem tego z³o¿onego
zjawiska;

(b) rozczarowanie chrze�cijañstwem czy islamem. Zjawi-
sko to wystêpuje szczególnie w�ród m³odego pokolenia Afrykanów
(zw³aszcza je¿eli jest to pierwsza generacja chrze�cijan), które �zdez-
orientowane� przez religiê zachodni¹ do�wiadcza swego rodzaju pustki
duchowej i kulturowej w swoim rodzimym �rodowisku afrykañskim.
W tym przypadku mo¿emy mówiæ o �neo-adeptach� TRA. Czêsto s¹
to osoby o wysokim wykszta³ceniu, intelektuali�ci, urzêdnicy, którzy
przyjêli chrze�cijañstwo w ramach szeroko pojêtej promocji spo³ecz-
nej, ale nie odnajduj¹c w nim odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania
autentycznie afrykañskie, powracaj¹ na ³ono tradycji przodków.
Znamienn¹ cech¹ tej decyzji jest potrzeba odnowienia relacji

14 Zob. szerzej: M. Griaule, Dieu d�eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Chêne,
Paris 1948.
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z warto�ciami tradycyjnie afrykañskimi, a nie z ich formami synkre-
tycznymi15;

(c) podwójna przynale¿no�æ religijna. Trzecia grupa jest
najliczniejsza. Mo¿na do niej zaliczyæ zdecydowan¹ wiêkszo�æ
ochrzczonych (analiza ta nie obejmuje afrykañskich muzu³manów),
którzy czerpi¹ sens i motywacje zarówno z chrze�cijañstwa, jak
i religii przodków. Mo¿na tutaj mówiæ o �podwójnej przynale¿no�ci�,
o �podwójnej wierno�ci religijnej�, o �drogach paralelnych� � nato-
miast zjawiska tego nie nale¿y uto¿samiaæ z synkretyzmem.

(d) formy synkretyczne. TRA komunikuj¹ swoje warto�ci po-
przez symbolikê i inne formy ekspresji lokalnej grupy etnicznej.
Tymczasem, szczególnie w XX wieku, tradycyjne struktury spo³ecz-
no-religijne Czarnej Afryki poddane zosta³y próbie historii. Pod
wp³ywem obcych religii, ideologii i systemów polityczno-ekonomicz-
nych, tradycyjna religijno�æ afrykañska poddana zosta³a radykalnej
krytyce, transformacji i czêsto zmuszona zosta³a do przetrwania
w formach synkretycznych i nowych syntezach religijnych16. Nowe,
afrykañskie ruchy religijne, zasadniczo o charakterze mesjañskim
i profetycznym, mo¿liwe s¹ w relacji z chrze�cijañstwem � rzadko
w spotkaniu z islamem.

Nowe syntezy religijne szans¹ dla TRA

Afrykañskie ruchy mesjanistyczne pojawi³y siê na d³ugo przed
kolonializmem. Jeden z pierwszych powsta³ z inicjatywy Béatrice
z Kongo (alias Kimpa Vinta), która w 1703 roku organizuje powsta-
nie przeciwko dominacji portugalskiej. Systematyczne manifestacje

15 P. Dalmais, L�Église et les religions traditionnelles au Tchad, �Bulletin�
1980, nr 44, s. 238�239; B. Bernardi, Dialogue avec les animistes, �Bulletin�
1967, nr 5, s. 88�89.

16 A. Shorter, Problems and possibilities for the Church�s dialogue with
African Traditional Religion, �Bulletin� 1975, nr 28�29, s. 116�117.
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tendencji mesjañskich i profetycznych maj¹ miejsce w okresie kolo-
nializmu. W koñcu XIX wieku powstaj¹ w Afryce Po³udniowej Ko-
�cio³y etiopskie i syjonistyczne. W Afryce �rodkowej, ruchy kontesta-
torskie pojawiaj¹ siê od 1921 roku:

� kimbangizm (1921) � ruch religijny, który stanie siê politycz-
nym � za³o¿ony w Kongu Belgijskim przez Simona Kimbangu, który
og³asza siê �mesjaszem� Afrykanów, walczy z czarownictwem, sym-
patyzuje z ikonoklazmem, faworyzuje kult przodków, studiuje dok-
trynê protestanck¹;

� amikalizm (1931) � ruch religijny, który przeobrazi siê w po-
lityczny � za³o¿ony w Brazzaville przez by³ego kombatanta I wojny
�wiatowej André Matswa, który organizuje pasywny opór przeciwko
administracji kolonialnej;

� khakizm albo mpadizm (1941) od nazwiska Simon�a Mpadi,
by³ego sier¿anta Armii Zbawienia, który na wzór Ko�cio³a kimban-
gistów organizuje �La Mission des Noirs� � zrywa z religi¹ tradycyj-
n¹, zachowuj¹c jedynie kult przodków i integruj¹c go do doktryny
protestanckiej.

Nastêpnie, w�ród najbardziej znacz¹cych ruchów polityczno-re-
ligijnych wymienia siê: Harrizme (Wybrze¿e Ko�ci S³oniowej i Gha-
na), Lupumba (Angola i Zambia), Mau-Mau (Kenia), Bapostolos
(Kongo Belgijskie), Kintwadi albo Watch Tower (Kongo) i inne17.

17 E. Mveng, Les survivances traditionnelles dans les sectes africaines mo-
dernes, �Bulletin� 1972, nr 20, s. 47�48; J. N. Konde, Les Mouvements Prophéti-
ques Africains, �Pro Dialogo� 1966, nr 91, s. 63�65. Po�ród innych opracowañ
fenomenu sekt w Afryce na specjaln¹ uwagê zas³uguje: D. Barrett, Schism and
Renewal in Africa, Oxford University Press, Nairobi 1968 (studium 6000 sekt
i ruchów religijnych w ca³ej Afryce); M. Sinda, Le messianisme congolais et ses
indices politiques, Payot, Paris 1972; G. Balandier, Sociologie actuelle de l�Afri-
que noire. Dynamique sociale en Afrique centrale, PUF, Paris 1955, s. 417�521;
idem, Les Mouvements d�Innovation Religieuse en Afrique noire, w: Histoire
des Religions, red. H. Ch. Puech, Vol. 3, Gallimard, Paris 1976, s. 1243�1276;
B. A. Kungua, Panorama de la théologie négro-africaine contemporaine, L�Har-
mattan, Paris 2002 � L�axe des messianismes indigènes et politico-religieux,
s. 143�162.
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Synkretyzm religijny (zbyt ³atwo uto¿samiany z sektami) jest
przestrzeni¹ nowej witalno�ci TRA partycypuj¹cych w procesie bu-
dowania nowej to¿samo�ci spo³eczeñstw na po³udnie od Sahary18.
Pocz¹wszy od lat 60. � pomimo ich krótkowieczno�ci � �Czarni
Mesjasze� reprezentuj¹ ambicje wiary przodków i warto�ci auten-
tycznie afrykañskie19.
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THE PRESENCE OF TRADITIONAL AFRICAN
RELIGIONS IN THE DYNAMIC OF BLACK

AFRICA�S RELIGIOUS INNOVATIONS

SUMMARY

The aim of the article is to prove the permanent presence of the
Traditional African Religions (TARs) in the complex and versatile
dynamic of religious innovations in today�s Black Africa. Cultures
and religious of the Africa�s territories located in the south of Saha-
ra are often perceived from the point of view of the first travellers�
idealised generalisations. Yet, TARs do function nowadays in a spa-
ce traced by an enduring influence of Christianity, Islam and multi-
aspect modernism � effectively fragmenting traditional holistic sys-
tems. The research on the Black Africa�s religious phenomenon
confirms the TARs� commendable ability to adapt to new social and
political structures of the post-colonial Africa. The TARs� permanent
vitality is proved by statistics � yet they require a special interpre-
tation. On the basis of David Barret�s research (World Christian
Encyclopedia, Oxford, 2001), 12.3% of the Black Africa�s population
declare their affiliation with the ancestors� religions. However, it
should be indicated that the data do not represent the phenomenon,
which I name with the term �double religious affiliation� or �double
religious fidelity:� African Christians and Muslims simultaneously
keep a strong relationship with the ancestors� religions. The double
religious affiliation is an origin to new religious syntheses about
Messianic aspirations, e.g. kimbangism, amicalism, mpadism and
others. TARs is a factor that continuously integrates African tradi-
tions.


