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PRZESTRZEÑ ¯YCIA
JAKO PRZESTRZEÑ SAKRALNA
NA PRZYK£ADZIE LUDU KONKOMBA
Z PÓ£NOCNEGO TOGO
LIVING SPACE AS SACRED SPACE:
A CASE STUDY FROM KONKOMBA PEOPLE
OF NORTH TOGO
W spo³eczeñstwach acefalicznych, do jakich nale¿¹ Konkomba,
przestrzeñ ¿ycia to wyspy domostw usianych na amorficznej powierzchni sawanny drzewiastej. Obszar zamieszka³y jest nie tylko
centrum ¿ycia spo³ecznego i kulturowego, ale stanowi równie¿ w³aciwe miejsce dla wiêkszoci praktyk religijnych. Czy w zwi¹zku
z tym mo¿na uznaæ przestrzeñ zawart¹ w granicach domostwa za
przestrzeñ sakraln¹? Liczni autorzy1 , specjalici w zakresie religii
tradycyjnych, podkrelaj¹, ¿e religie afrykañskie k³ad¹ szczególny
akcent na rzeczywistoæ ¿ycia, wysoko je ceni¹, egzaltuj¹ i chroni¹
za pomoc¹ obrzêdów.
W ¿yciu codziennym afrykañski wieniak nie przekracza linii
bliskiego mu horyzontu, który otacza jego wioskê i pola. Tam uprawia swój pokarm codzienny: proso, ry¿, pochrzyn2 . Tam zamieszku1 Louis-Vincent Thomas, René Luneau, Henri Maurier, E. Bolaji Idowu,
Henryk Zimoñ i inni.
2 Pochrzyn (Discorea alata)  jadalna rolina bulwiasta, nazywana równie¿
yam, jams, albo ignam.
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j¹ wszystkie si³y duchowe, które zarz¹dzaj¹ p³odnoci¹ ziemi i kobiet. Tam równie¿ trzeba sprowadziæ do norm to, co jest niespodziewane, niezwyk³e i przypadkowe, do norm, które porz¹dkuj¹ ¿ycie
wspólnoty nie dopuszczaj¹c pojawienia siê zjawisk, które mog³yby
pozostaæ niewyjanione3.
Przestrzeñ nigdy nie jest jednorodna. Istniej¹ porcje przestrzeni
jakociowo ró¿ne jedne od drugich. W kontekcie, w którym przestrzeñ przywo³uje obecnoæ immanentn¹ sacrum, mo¿na by siê zapytaæ, w jaki sposób roz³o¿one s¹ na przestrzeni punkty o szczególnej sile sacrum, jak rozk³ada siê intensywnoæ sacrum i wed³ug
jakich zasad? Z pomoc¹ przychodz¹ odniesienia kosmologiczne, które czêsto przypisuj¹ wartoæ sakraln¹ cia³om niebieskim (s³oñce,
ksiê¿yc) i zjawiskom przyrody (têcza, piorun) oraz osobliwociom
natury (góra, zagajnik, drzewo, kamieñ), przy czym niebo i ziemia
maj¹ wymiar sakralny samo przez siê. Cz³owiek poszukuje takich
punktów odniesienia, aby znaleæ swoje miejsce w wiecie. Niemniej,
jak pisz¹ Louis-Vincent Thomas i René Luneau: wiat, który nigdy
nie przekracza horyzontów ¿ycia codziennego, pozwala cz³owiekowi
dowiedzieæ siê, kim jest i odnaleæ w nim prawdziwe miejsce. Ten
wiat przemawia do tego cz³owieka. Wzgórza, które dostrzega
ka¿dego dnia, nie wzbudzaj¹ jego ciekawoci. Wystarczy, ¿e s¹ siedzib¹ przyjaznych duchów. Zna w³aciwoci drzew i zió³, bo czêsto
ich potrzebuje, aby pozostaæ zdrowym. Cz³owiek jest w centrum
swego wiata i to on nadaje mu sens4.
Odniesienia kosmiczne zawieraj¹ w sobie ideê wielkoci, mierzonej na skalê cz³owieka, relacje, jakie jednostka utrzymuje ze swoim
otoczeniem, które jednak ograniczaj¹ jego dowiadczenia i percepcjê.
Istniej¹ równie¿ inne odniesienia, które wynikaj¹ z relacji do drugiego cz³owieka, dystans intymnoci, który wyznacza przestrzeñ ¿ycia.
3

L.-V. Thomas, R. Luneau, Les sages dépossédés. Univers magiques dAfrique noire, R. Laffont, Paris 1977, s. 143.
4 L.-V. Thomas, R. Luneau, La terre africaine et ses religions, LHarmattan,
Paris 1992, s. 129130.
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Przestrzeñ ta, wydarta po³aci nieokrelonego terenu, stwarza korzystne warunki do utrzymywania i przekazywania ¿ycia. Przestrzeñ
tê wyznaczaj¹ granice chaty, zagrody i wioski. Intymnoæ tych obszarów przestrzeni ró¿ni siê intensywnoci¹. Podobnie przedstawia
siê ich uwiêcenie. Powstaje wiêc pytanie, jak kszta³tuj¹ siê linie
izosakralne5 na przestrzeni ¿ycia. Które z miejsce w przestrzeni
¿ycia odznacza siê najwiêksz¹ intensywnoci¹ sacrum?
Dokumenty etnograficzne, które pos³u¿¹ za egzemplifikacjê,
dotycz¹ ludu Konkomba (Bikpakpamb) z pó³nocnego Togo6. Ich kraj
rozci¹ga siê na obu brzegach rzeki Oti, która na tym odcinku stanowi granicê miêdzy Ghan¹ a Togo. W przesz³oci Konkomba7 zamieszkiwali w okolicach Yendi (w obecnej Ghanie), wypierani jednak
przez wojowniczych Dagomba migrowali na pó³nocny wschód, a oko³o
200 lat temu zasiedlili tereny po³o¿one na wschodnim brzegu Oti8.
Konkomba zachowali strukturê spo³eczn¹ typow¹ dla ludów woltyjskich: tworzenie wielkich rodzin patrylinearnych, cis³e wiêzi na
poziomie klanu9, stosunkowo intensywna uprawa roli, wa¿na rola
kultu ziemi. Konkomba nie ukszta³towali struktury politycznej na
poziomie wiêkszym ni¿ klan, przynajmniej na czas pokoju10.
W pierwszej czêci przedstawione zostan¹ zagroda Konkomba
oraz sposób budowania domu. Nastêpnie omówione zostan¹ miejsca,
w których sprawowane s¹ rytua³y wewn¹trz i na zewn¹trz domu.
W ten sposób zostan¹ wyznaczone zakresy intymnoci i jej inten5

Na wzór linii izotermicznych lub izobarycznych w meteorologii.
Artyku³ opiera siê g³ównie na badaniach terenowych autora, który spêdzi³ w kraju Konkomba trzy lata (19791982). Badanie wykorzystane w tym
studium pochodz¹ z wiosek Wagam i Nampoach, oddalonych o ok. 10 km od
Guérin-Kouka, stolicy prefektury (wiêksza jednostka administracyjna).
7 U¿ywana równie¿ pisownia to Konkombowie.
8 Zob. A. Cardinall, Some Random Notes on the Customs of the Konkomba,
Journal of African Society 1918, Vol. 18, s. 4562.
9 Klan w znaczeniu ród.
10 W czasie zagro¿enia terytorium, Konkomba b³yskawicznie ustanawiaj¹
wspólne dowództwo w celu zorganizowania obrony. S¹ równie dobrymi rolnikami jak wojownikami.
6
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sywnoæ. Przestrzeñ ¿ycia Konkomba jest istotnie przestrzeni¹ wiêt¹ zarówno z punktu widzenia spo³ecznego, jak i rytualnego.

Dom ludu Konkomba
Szeædziesi¹t lat temu Jean-Claude Froelich opisa³ kraj Konkomba w nastêpuj¹cy sposób: Terytorium w³aciwe dla ka¿dego
klanu przedstawia siê, z lotu ptaka, jako rozci¹g³oæ buszu usiana
gdzieniegdzie nieregularnymi polami, pokropkowana gospodarstwami. Zauwa¿a siê, ¿e domostwa te zgrupowane s¹ w ma³ych skupiskach i ¿e grupy tych skupisk wydaj¹ siê tworzyæ odizolowane jedne
od drugich jednostki wraz ze sw¹ w³asn¹ stref¹ uprawn¹11.
Opis ten w du¿ej mierze pozostaje aktualny do dzisiaj, choæ
nale¿y podkreliæ, ¿e od tego czasu liczba ludnoci zwielokrotni³a
siê, a tym samym zwiêkszy³a siê gêstoæ zaludnienia, przyby³o osiedli ludzkich, a przestrzeñ dzikiego buszu drastycznie siê skurczy³a
ustêpuj¹c polom uprawnym.
Pojêcie domu u ludu Konkomba ma podwójne znaczenie. Przede
wszystkim jest to miejsce zamieszkania. S³owo do  dom wchodzi
w sk³ad topominów, na przyk³ad Wadjado, Djagredo, Oudjindo, które z³o¿one s¹ z antroponimów: Wadja, Djagre, Oudjin, do których
do³¹czony jest sufiks do jako okrelenie miejsca. Do mo¿na równie¿ przet³umaczyæ jako rodzina. Nie jest to tylko miejsce, ale
równie¿ przestrzeñ spo³eczna, grupa krewnych, która zamieszkuje
dane domostwo. Podczas pozdrowieñ Konkomba zwraca siê do rozmówcy na przyk³ad w nastêpuj¹cy sposób: Aado yaab pôô ôô? Jak
siê maj¹ ludzie z twojego domu?. Rozró¿nienie miêdzy miejscem
zamieszkania a rodzin¹ jest sztuczne  pisze David Tait  poniewa¿
Konkomba tego nie robi¹12. To podwójne znaczenie do wyjawia
11

J.-C. Froelich, La tribu Konkomba du Nord Togo, IFAN, Dakar 1954, s. 112.
D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, Oxford University Press,
London 1961, s. 183.
12
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dwa aspekty przestrzeni ¿ycia, które wzajemnie harmonizuj¹: przestrzeñ fizyczn¹ i spo³eczn¹.
Domostwo Konkomba jest miejscem pokoju, którego w³aciwoci¹ jest wyra¿anie wdziêcznoci za trwaj¹ce i rozwijaj¹ce siê ¿ycie.
Poniewa¿ dom jest miejscem przekazywania ¿ycia, starsze kobiety
po menopauzie (choæ nie wszystkie) odsuwa siê od do. Buduje siê
im chatki oddzielnie. Bêd¹c przestrzeni¹ ¿ycia do zak³ada p³odnoæ
i dzietnoæ. Starsza kobieta nie rodzi ju¿ dzieci, nie przyczynia siê
do wzrostu rodziny. Czêsto takie kobiety pos¹dzane s¹ o czarownictwo. Zarzuca siê im niezgodê i k³ótliwoæ.
Domostwa Konkomba s¹ zwykle zbudowane na wzniesieniach,
nigdy na brzegach potoków i rzek, nawet jeli podczas pory suchej
kobiety musz¹ pokonaæ d³ugi dystans, aby przynieæ do domu wodê.
Zgrupowania domów rozproszone s¹ w buszu i tylko kêpy wielkich
drzew, takich jak drzewo kapokowi (puchowiec), mango indyjskie
czy drzewo tekowe, wskazuj¹, gdzie mo¿e znajdowaæ siê osada. Pola
s¹ rozproszone w buszu w stosunkowo niewielkiej odleg³oci od miejsca zamieszkania. Miêdzy zagrodami a polami Konkomba pozostawiaj¹ teren bez upraw, aby zwierzêta domowe mog³y wolno siê poruszaæ. Na pierwszy rzut oka, przede wszystkim podczas pory deszczowej, jest bardzo trudno zauwa¿yæ, ¿e w pobli¿u mieszkaj¹ ludzie.
Zagroda tradycyjna ludu Konkomba sk³ada siê z okr¹g³ych chatek zbudowanych z ziemi ze sto¿kowym dachem ze s³omy, które s¹
rozmieszczone wokó³ wewnêtrznego podwórka i po³¹czone murem.
Ten typ domostw nazywany jest concession (w jêzyku francuskim),
compound (w jêzyku angielskim), a w krêgu woltyjskim soukala.
W jednej zagrodzie Konkomba mieszka nie wiêcej ni¿ trzy pokolenia.
Synowie buduj¹ w³asne zagrody, które niekoniecznie musz¹ znajdowaæ siê w pobli¿u zagrody ojca13. Zagrody Konkomba, zbudowane na
planie ko³a, stanowi¹ samodzielne jednostki, w przeciwieñstwie do
ludu Basari, u którego wiele zagród mo¿e byæ ze sob¹ po³¹czonych.
13

H. P. Hahn, Zur Siedlungsweise verschiedener Ethnien in Nord-Togo,
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 1991, Bd. 121, s. 98.
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Minimalny dom zawiera trzy chaty s³u¿¹ce za pokój mieszkalny,
kuchniê i przedsionek (westybul) otoczone murem. Jeli rodzina jest
poliginiczna, ka¿da z ¿on ma dwie chaty: pokój i kuchniê, przedsionek pozostaje wspólny. Otwory wejciowe wszystkich chat wychodz¹
na dziedziniec (podwórze wewnêtrzne). Aby do nich wejæ, trzeba
dostaæ siê na dziedziniec przed przedsionek. Jedynie westybul
ma dwa otwory: jeden prowadz¹cy na zewnêtrz, drugi na dziedziniec. ¯ycie codzienne przebiega na dziedziñcu, gdzie znajduj¹ siê
paleniska ka¿dej z ¿on oraz na podwórzu przed zagrod¹, gdzie
w cieniu drzew instaluje siê rodzaj ³awki (pangara), miejsce odpoczynku14.
Westybul jest najwiêksz¹ chat¹ zagrody. Chaty mieszkalne kobiet nie maj¹ okien (praktyka ta zmienia siê), ale tylko doæ niewielki otwór wejciowy z wysokim progiem (ok. 50 cm). W przeciwieñstwie, chaty s³u¿¹ce za kuchnie maj¹ wiêksze otwory wejciowe bez
progu. Wykorzystuje siê je przede wszystkim w porze deszczowej,
kiedy trudno utrzymaæ ogieñ na zewn¹trz. W wiêkszych domostwach
buduje siê osobne pomieszczenie dla dorastaj¹cych synów. W murze
mo¿e byæ wbudowany kurnik oraz os³ona s³u¿¹ca do toalety codziennej. Konkomba buduj¹ spichlerze w pobli¿u zagrody. S¹ to drewniane konstrukcje wy³o¿one plecionymi matami i pokryte dachem ze
s³omy.
Kiedy syn staje siê doros³y, buduje swoj¹ pierwsz¹ chatê,
w czym pomagaj¹ mu jego bracia i koledzy. Nastêpuje to w trzech
etapach: 1. zrobienie cegie³ z gliniastej ziemi zmieszanej z gnojówk¹;
2. budowa cian; 3. pokrycie dachu. Ka¿dy z tych etapów wymaga
pomocy grupy. Po wspólnej pracy ofiaruje siê piwo z prosa, o które
musi zadbaæ przysz³y mieszkaniec. W tym czasie musi on przygotowaæ materia³: zgromadziæ drewno, naci¹æ s³omy i zadbaæ o wodê.
14 Daje siê zauwa¿yæ polaryzacjê przestrzeni zgodnie z p³ci¹. Dziedziniec
wraz z chatkami jest domen¹ kobiety, westybul i podwórko przed domem, mê¿czyzny. Staje siê to szczególnie wyrane podczas niektórych ceremonii, na przyk³ad podczas czuwania przy zmar³ym.
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Pierwsza chata jest zwykle wkomponowana w zagrodê ojca. Wchodzi siê do niej od strony ojcowskiego dziedziñca.
Jeli w miejscu, w którym ma powstaæ nowa chata, stwierdzi siê
obecnoæ elementu sakralnego, tzn. dawnego grobu lub wiêtej ska³y, trzeba go u³askawiæ. Prosi siê przodka lub bóstwo o przebaczenie,
czyni¹c obiatê z wody i ofiaruj¹c kurê na tym miejscu. Jeli nie
stwierdzi siê szczególnej obecnoci sacrum, nie sk³ada siê ¿adnych
ofiar przed zakoñczeniem budowy.
Kiedy budowa jest zakoñczona, przystêpuje siê do jej rytualnego
przyjêcia. Przed przyst¹pieniem do tynkowania, g³owa rodziny sk³ada obiatê z wody na prawo od wejcia prosz¹c przodków o b³ogos³awieñstwo, o umocnienie nowej budowli i o ochronê przed z³ymi
duchami i czarownikami. Nastêpnie sk³ada ofiarê z kury na murze
chatki, prosz¹c przodków o b³ogos³awieñstwo dla rodziny, która bêdzie
tam mieszkaæ. Drug¹ ofiarê sk³ada siê przy wejciu do zagrody, na
cianie westybulu.
Teraz mo¿e nast¹piæ tynkowanie cian oraz utwardzenie klepiska. Czynnoæ ta jest zarezerwowana dla kobiet. Jako spoiwa wykorzystuje siê gnój owiec i krów. Po³ysku dodaje cianom wewn¹trz
chaty p³yn zrobiony na bazie nasion wielibrzy15, na zewn¹trz za
zewnêtrzn¹ warstwê tynku tworzy wapno uzyskane z muszli zebranych w rzece Oti16.
Chata pos³u¿y do przyjêcia pierwszej ¿ony. Po pewnym czasie
dobuduje siê inn¹ chatê s³u¿¹c¹ za kuchniê. Wraz z dojrzewaniem
synów i zawieraniem przez nich ma³¿eñstwa zagroda ojca bêdzie siê
powiêkszaæ. Po mierci g³owy rodziny, kiedy rodziny synów stan¹ siê
liczne, zaczn¹ siê one rozchodziæ. Buduj¹ swoje domy w odleg³oci
stu do kilkuset metrów od domu ojcowskiego. W zagrodzie ojca
pozostanie tylko najstarszy syn.
Mo¿na wyznaczyæ poziomy intymnoci ka¿dej czêci domu. Przed
otworem wejciowym do przedsionka goæ zatrzymuje siê i prosi
15
16

Wielibrza (Parkia biglobosa)  drzewo z rodziny mimozowatych.
J.-C. Froelich, op. cit., s. 66.
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o pozwolenie wejcia. Jeli zauwa¿y, ¿e nie ma nikogo w westybulu,
wchodzi do niego i na nowo prosi o pozwolenie wejcia przed otworem wejciowym prowadz¹cym na dziedziniec. Czeka, a¿ zostanie
zaproszony. Nie jest w zwyczaju wejcie na dziedziniec bez zaproszenia gospodarzy. Miejscem przyjêcia gocia jest zwykle westybul.
W nim przyjmuje siê ludzi starszych. M³odych przyjmuje siê przed
domem, a jeli wprowadza siê ich na dziedziniec, to zawsze musi im
kto towarzyszyæ. Goæ nigdy nie wchodzi do chatki-pokoju, chyba ¿e
jest to znajoma kobieta i ma konkretny cel: odwiedzenie chorego lub
chor¹, pomoc przy porodzie, op³akiwanie zmar³ego. Ka¿da wiêc czêæ
domu ma ró¿ny stopieñ intymnoci. Najwy¿szy stopieñ znajduje siê
w chatce-pokoju  miejscu przeznaczonym do spêdzenia nocy, zarezerwowanym dla ma³¿onków i ich ma³ych dzieci. Chatka-pokój jest
tak¿e w³aciwym miejscem relacji seksualnych. Zakazane s¹ one na
ka¿dym innym miejscu. Kuchnia jest miejscem, gdzie przygotowuje
siê i konserwuje po¿ywienie i mieæ relacje seksualne w kuchni uwa¿a
siê za kradzie¿. Najwiêksze sankcje ryzykuj¹ ci, którzy dopuszczaj¹
siê stosunków seksualnych na go³ej ziemi. W ten sposób dopuszczaj¹
siê najwiêkszej obrazy Matki-Ziemi, jej skalania, za co kar¹ mo¿e
byæ nieurodzaj, susza (kara boska), bezp³odnoæ, krwotok, poronienia, choroby, uk¹szenie wê¿a, zaburzenia psychiczne u potomstwa.
Winowajców karze siê bardzo surowo.
Dziedziniec odznacza siê równie¿ pewn¹ intymnoci¹, dziêki
otaczaj¹cemu go murowi wysokoci 1,5 m, który zakrywa od zewn¹trz, co dzieje siê wewn¹trz zagrody. Jedyne wejcie na dziedziniec, które prowadzi z podwórza przez westybul, pozwala kontrolowaæ, kto wchodzi do rodka. Odpoczywaj¹ca w przedsionku lub na
³awce przed zagrod¹ g³owa rodziny ma przegl¹d ¿ycia tocz¹cego siê
na jego gospodarstwie. Westybul s³u¿y za rodzaj przedpokoju. Wejcie do niego ma niewielki próg lub wcale nie ma progu. Ma to
u³atwiæ wprowadzanie byd³a, poniewa¿ westybul w niektórych przypadkach s³u¿y równie¿ za stajniê. Ponad otworem wejciowym z zewn¹trz domu kreli siê czarny krzy¿, u¿ywaj¹c produktu magiczne-
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go (na bazie mas³a szi), który wskazuje, ¿e dom ten jest ju¿ zajêty.
Produkt ten (gbar) ma za zadanie neutralizowanie si³ z³a, które
chcia³yby wejæ do domu17.
Dom jest nie tylko miejscem intymnym, symbolicznie przyswojonym, aby zapewniæ bezpieczeñstwo i pomylnoæ rodziny. Jest
równie¿ miejscem uprzywilejowanym rytua³ów. Mo¿na wyró¿niæ trzy
miejsca, gdzie odbywa siê wiêkszoæ rytua³ów w obrêbie zagrody:
1. na dziedziñcu wewn¹trz zagrody; 2. na zewn¹trz przy wejciu do
westybulu; 3. na grobach przed westybulem. Mur chatek lub ogrodzenie nie stanowi miejsca w³aciwego dla sk³adania ofiar. Wyj¹tkiem
mo¿e byæ kurnik, kiedy pragnie siê prosiæ o pomno¿enie drobiu.

Ofiary wewn¹trz domu
Na dziedziñcu maj¹ miejsce wszystkie rytua³y, które dotycz¹
¿ycia jednostki. Najpierw jest to obrzêd, który ustanawia i umacnia
kalebasê ¿ycia (kiwaayiik). Kalebasa ta przedstawia duszê osoby18
(nwiin) i uwa¿ana jest za podporê materialn¹ ¿ycia indywidualnego.
Ka¿da osoba posiada tak¹ kalebasê, choæ wiek, w jakim jest ona
ustanawiana, ró¿ni siê: mo¿e to siê odbyæ po narodzeniu dziecka lub
w chwili osi¹gniêcia dojrza³oci lub nawet póniej. Wczesnym rankiem g³owa rodziny przynosi now¹ kalebasê i k³adzie j¹ odwrócon¹
na rodku podwórka. Osoba, któr¹ ten rytua³ dotyczy przykuca obok
kalebasy. G³owa rodziny bierze czarn¹ perliczkê i trzymaj¹c j¹
w rêce robi ni¹ trzy (lub cztery19) krêgi wokó³ g³owy danej osoby
i j¹ jej podaje. Nastêpnie bierze wodê w innej kalebasie i mówi:
17

Podobny znak znajdujemy na kamieniach wyznaczaj¹cych granice pól.
W rzeczywistoci chodzi o jeden z elementów duchowych osoby, o zasadê
¿ycia. Innym elementem duchowym osoby jest duch, zasada indywidualizuj¹ca,
nazywana kinang. Zob. J.-C. Froelich, Le kinan des Konkomba du Nord-Togo,
Notes africaines (IFAN) 80, octobre 1958, s. 103104.
19 W zale¿noci od p³ci danej osoby. Jeli jest to kobieta  cztery, jeli
mê¿czyzna  trzy.
18
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Nwiin N. (imiê osoby), jeli jeste w szczelinie drzewa lub w grocie,
lub w niebie, wyjd szybko, aby wzi¹æ tê wodê i tê perliczkê. Wylewa wodê na odwrócon¹ kalebasê. Nastêpnie podrzyna gard³o perliczce trzymanej przez dan¹ osobê i zrasza krwi¹ perliczki kalebasê.
Nastêpnie wyrywa pióra i przykleja do krwi. Przenosi siê kalebasê
do chatki-pokoju danej osoby i k³adzie na plecionym kr¹¿ku w miejscu, gdzie spoczywa g³owa podczas snu. Wieczorem, przygotowuje
siê potrawê z prosa i gotuje miêso perliczki. Kobieta przygotowuj¹ca
posi³ek wk³ada do kalebasy ¿ycia porcjê potrawy i trzy (cztery)
kawa³ki perliczki z sosem. G³owa i ³apy perliczki po ugotowaniu
zostan¹ w³o¿one z odrobin¹ sosu do ma³ego garnka obok kalebasy
¿ycia w pokoju danej osoby. Wszystko to pozostanie tam do nastêpnego rana, aby dusza, która podczas nocy mo¿e wychodziæ z cz³owieka mog³a spo¿yæ posi³ek. Rano wyrzuca siê zawartoæ kalebasy,
a zawartoæ garnka zostanie zjedzona przez dzieci. Po czym kalebasa ¿ycia zostanie w³o¿ona do zamykanego kosza (kigbanjok), do³¹czaj¹c do kalebas ¿ycia innych osób zamieszkuj¹cych dom.
Ka¿dego roku, podczas wiêta prosa odnawia siê si³ê kalebasy
¿ycia przez ofiarê. Wynosi siê wszystkie kalebasy ¿ycia cz³onków
rodziny na dziedziniec. G³owa rodziny przewodniczy temu obrzêdowi, osoby zainteresowane przykucaj¹ wokó³ swych kalebas ¿ycia.
Najpierw g³owa rodziny czyni obiaty z wody, wylewaj¹c j¹ na ziemiê,
aby prosiæ przodków o oddalenie z³a od osób, które przedstawiaj¹
kalebasy, nastêpnie wylewa wodê na kalebasy mówi¹c: Nwiin N
(imiê osoby) we tê wodê i b³ogos³aw nowe zbiory, abymy mogli
nastêpnego roku zebraæ wiêcej. P³odnoæ ziemi jest zwi¹zana z si³¹
rolnika, która rezyduje w jego nwiin. W koñcu, g³owa rodziny zarzyna ofiary (perliczki, kury), wylewa krew na kalebasy zaczynaj¹c od
kalebasy tego, kto dostarczy³ ptaki ofiarne, a w koñcu, przykleja
pióra do krwi.
Jak przy ustanowieniu nowych, kalebasy z potraw¹ z prosa,
sosem i miêsem pozostan¹ przez noc w chatce-pokoju, a nastêpnego
dnia powróc¹ do wspólnego kosza. Jeli chodzi o mê¿atki, ich kale-
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basy ¿ycia przechowywane s¹ wraz z kalebasami rodziny mê¿a,
przyniesione kilka tygodni po lubie.
W przypadku choroby, z³o¿y siê ofiarê dla nwiin na kalebasie
¿ycia, jeli wró¿bita stwierdzi, ¿e przyczyna choroby le¿y na poziomie nwiin. Mo¿na zmieniæ nwiin osoby  obrzêd bêdzie mia³ miejsce
zawsze na rodku dziedziñca. Przy pomocy kalebasy ¿ycia zostanie
wydr¹¿ony grób jej w³aciciela. Aby rozpocz¹æ kopanie grobu, k³adzie siê na ziemi tê kalebasê i naznacza siê wokó³ niej ko³o, aby
okreliæ rodek otworu (tradycyjne groby s¹ okr¹g³e). Przy pomocy
tej kalebasy daje siê zmar³emu symbolicznie do picia zanim nie
z³o¿y siê go do grobu. Aby móg³ powiedzieæ, jaka jest przyczyna
jego mierci podczas uroczystoci zakoñczenia ¿a³oby  mówi¹ informatorzy. Po zamkniêciu grobu kalebasa ta zostanie st³uczona na
grobie w miejscu, gdzie spoczywa g³owa zmar³ego, przez jednego z
ziêciów przy pomocy motyki.
W przypadku narodzenia bliniaków wymagane s¹ specjalne
praktyki obrzêdowe. Przyjêcie bliniaków do spo³ecznoci ma miejsce miesi¹c po ich narodzeniu na rodku dziedziñca. Rodzice bliniaków siadaj¹ na macie. Wynosi siê kalebasy ¿ycia rodziców i przygotowuje siê dwie nowe kalebasy, aby w nich ustanowiæ nwiin bliniaków. S¹ one odwrócone. Obok umieszcza siê wielk¹ kalebasê, do
której w³o¿ono ma³y okr¹g³y kamieñ i ma³y garnek piwa z prosa. Na
okazjê przybywaj¹ ludzie z okolicy. G³owa rodziny robi obiatê
z wody obok kalebas wzywaj¹c Boga, przodków i nwiin bliniaków
(jeli s¹ jeszcze daleko, powinny przyjæ o¿ywiæ cia³o bliniaków). Po
obiacie z wody nastêpuje obiata z piwa z prosa zaczerpniêtego
z ma³ego garnka. Nastêpuj¹ ofiary z kury, perliczki i kozy na czterech kalebasach ¿ycia (bliniaków i rodziców).
Po ofierze przygotowuje siê potrawê z prosa, miêso ofiar oraz
sos, do którego dosypuje siê czarny proszek (na bazie pewnych spopielonych korzeni). Wk³ada siê potrawê do wielkiej kalebasy. Zaprasza siê dzieci do spo¿ycia. Poniewa¿ jest ona bardzo gor¹ca, nie
udaje siê im jej prze³kn¹æ. Zachêca siê je do jedzenia mówi¹c, ¿e na
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dnie naczynia, zakryta potraw¹, znajduje siê g³owa kozy (a jest to
tylko ma³y kamieñ).
Wk³ada siê potrawê z prosa równie¿ do czterech kalebas ¿ycia
(ma³¹ iloæ) oraz oddzielnie ofiaruje siê tê potrawê rodzicom bliniaków  w jednym naczyniu, bêd¹ j¹ jeæ razem! Potraw¹ czêstuje siê
równie¿ innych uczestników. Kiedy wszyscy jedz¹, g³owa rodziny
skrapia obecnych wod¹ u¿ywaj¹c lici wielibrzy. Woda pokropienia
zosta³a w pewnym sensie powiêcona podczas ofiary  wkroplono do
niej kroplê kwi. Podczas pokropienia g³owa rodziny mówi: Niech
ka¿dego dnia danie z prosta staje siê coraz obfitsze, jak nawóz byka.
Na koniec posi³ku serwuje siê wszystkim obecnym piwo z prosa.
Po posi³ku zaczyna siê taniec bliniaków. Sadza siê bliniaki na
ramionach, a ich rodziców bierze s¹ na barana. Rodzice bliniaków
trzymaj¹ ogon koñski w rêce, ¿eby odstraszyæ z³e duchy. Tañcz¹c
wychodzi siê z domu do buszu (nieuprawiana przestrzeñ) na ma³y
targ. Kobiety przynosz¹ piwo z prosa. Tañczy siê wokó³ garnków
z piwem a nastêpnie zatrzymuje siê taniec i pije. Przynosi siê równie¿ towary, które spotyka siê zwykle na targu. Mo¿na kupiæ przeró¿ne rzeczy za muszelki kauri, a nawet za licie drzew. To wyjcie
do buszu t³umaczy siê pragnieniem przyci¹gniêcia do osady duchów
innych bliniaków pokazuj¹c, ¿e przyjmuje siê ich dobrze, kiedy
przychodz¹ na wiat w tej osadzie. Przed odprawieniem wskazanych
rytua³ów nie wolno pod ¿adnym pozorem zabieraæ bliniaków na
targ. Ka¿dego roku ponawia siê ofiarê dla bliniaków podczas wiêta nowego pochrzynu i podczas wiêta nowego prosa.
Opisuj¹c wiêto nowego pochrzynu i wiêto nowego prosa
u Konkomba z Ghany, Henryk Zimoñ wskazuje na dziedziniec, jako
g³ówne miejsce ofiar podczas tego ostatniego wiêta. Ofiary sk³ada
siê dla nwiin poszczególnych osób, dla duchów bliniaków, dla duchów gnomicznych (buszu). Wspomina równie¿ ofiarê na murze chaty,
choæ zaznacza, ¿e tego typu ofiara nale¿y do rzadkoci20. Autor ten
20 H. Zimoñ, Afrykañskie rytua³y agrarne na przyk³adzie ludu Konkomba,
Verbinum, Warszawa 1992, s. 5861.
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sygnalizuje równie¿ ofiary dla nwiin podczas wiêta nowego pochrzynu21.
Miejsce zamieszkania Konkomba jest centrum dzia³alnoci religijnej. Nie dziwi to, kiedy uwiadomi siê, ¿e rytua³ stara siê odpowiedzieæ na wszystkie ¿yciowe potrzeby: p³odnoæ kobiet i ziemi,
si³ê, zdrowie itd. Nie przez przypadek nazywa siê religie afrykañskie religiami ¿ycia. Chroniæ ¿ycie, oddaliæ mieræ, k³ad¹c nacisk na
harmoniê i zjednoczenie ze wiatem i si³ami, które nim rz¹dz¹
 takie za³o¿enia wyznaczaj¹ g³ówny cel praktyk religijnych.
Chatka-pokój jest centrum intymnego ¿ycia, jest to w³aciwe
miejsce narodzin i mierci. Jedyne miejsce, gdzie dopuszcza siê relacje
p³ciowe. Narodzenie poza chat¹ nie jest tak do koñca zwyczajne,
choæ nie jest to odosobniony przypadek wiedz¹c, z jak¹ ³atwoci¹
kobiety afrykañskie rodz¹ dzieci. Jeli za to siê zdarzy, trzeba jak
najszybciej przenieæ noworodka z matk¹ do domu. Konieczne równie¿ bêdzie znalezienie przyczyny tych narodzin poza domem. Nie
tylko noworodek musi jak najszybciej znaleæ siê w domu. Trzeba
równie¿ przynieæ jego ³o¿ysko, które zostanie pogrzebane na domowym mietniku. Jeli jest to niemo¿liwe, przynosi siê ziemiê
z miejsca, gdzie zakopano ³o¿ysko  rytua³ po³¹czony z ofiar¹
 i wyrzuca siê j¹ na domowy mietnik. Dla dziecka przestrzeni¹
¿ycia jest dom, a jego ³o¿ysko powinno znajdowaæ siê blisko jego
domu, w przeciwnym razie dziecko bêdzie stara³o siê po³¹czyæ
ze swoim ³o¿yskiem i nigdy nie poczuje siê u siebie we w³asnym
domu.
Podobnie dzieje siê, kiedy kto umrze daleko od domu. Trzeba
zrobiæ wszystko, aby sprowadziæ cia³o. Jeli jest to mo¿liwe, wniesie
siê je do jego chatki (lub do chatki jego pierwszej ¿ony) i odprawi
siê wszystkie obrzêdy pochówku zgodnie z tradycj¹. Jeli nie mo¿na
przetransportowaæ cia³a do domu, przynosi siê tylko ziemiê z jego
grobu. Stanie siê ona przedmiotem lamentacji w chatce zmar³ego,
21

Ibidem, s. 22.
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po czym zostanie przeniesiona jak by to by³o cia³o zmar³ego na
miejsce potencjalnego pochówku. Imituje siê czynnoæ sk³adania do
grobu, a nastêpnie ziemiê tê wyrzuca na rozstaje dróg.
Poza przedmiotami u¿ytku codziennego, chatka-pokój jest miejscem, gdzie siê przechowuje przedmioty religijne o znaczeniu osobistym: kalebasy ¿ycia, a w szczególnych przypadkach: atrybuty wró¿bity i przedmioty zwi¹zane z ow³adniêciem przez duchy gnomiczne
binimbomb.
Dziedziniec jest miejscem obrzêdów dotycz¹cych ¿ycia jednostki,
szczególnie p³odnoci, których celem jest wprowadzenie dobra do
rodziny. Inne chatki domu nie maj¹ wiêkszego znaczenia religijnego.
Niemniej, kurnik mo¿e staæ siê miejscem ofiary, kiedy rozpoczyna
siê hodowlê lub kiedy epidemia dziesi¹tkuje stado lub drób. Westybul jako chata nie jest rytualnie wa¿ny. Ale westybul stanowi wejcie do domu, które koniecznie trzeba chroniæ. Przez otwór mo¿e
wejæ zarówno z³o jak i dobro. Wejcie jest miejscem w³aciwym
wszystkich obrzêdów skierowanych do grona przodków. To oni chroni¹ domostwo. Krzy¿ ponad otworem ma za zadanie chroniæ przed
z³ymi duchami. Cia³o zmar³ej kobiety w ci¹¿y zostanie wyniesione
z chaty, w której spoczywa³o, bezporednio na mietnik przez otwór
zrobiony w murze chaty. Nie mo¿na go ewakuowaæ przez westybul
i otwór wejciowy do domu. Cia³o to nosi w sobie podwójne ska¿enie
i wyniesienie go przez otwór wejciowy zagrody uwa¿a siê za niebezpieczne, gdy¿ w przysz³oci nieszczêcie bêdzie mia³o przetart¹ drogê, aby powróciæ do domu. Wyjæ przez otwór wejciowy oznacza te¿
wystawiæ siê na nieczystoæ (na wiat zewnêtrzny). Dotyczy to szczególnie nowicjusza wró¿bity, który przygotowuje siê do inicjacji.
Wewn¹trz westybulu ponad wejciem przyczepiony jest róg jabun22,
trofea myliwskie, ³uk i strza³y zmar³ego myliwego oraz lask¹
zmar³ego wró¿bity.

22

Si³a chroni¹ca m.in. zabójcê przed zemst¹ ofiary zabójstwa.
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Ofiary na zewn¹trz domu
Miejsce na murze, usytuowane na prawo (patrz¹c z zewn¹trz)
od wejcia do westybulu uwa¿a siê za miejsce, gdzie gromadz¹ siê
duchy zmar³ych. Jest to uprzywilejowane miejsce ofiar. Podczas wi¹t
(nowego roku, nowego prosa, nowego pochrzynu), w przypadku nieszczêcia, przy trudnym porodzie, przed podró¿¹, aby wyb³agaæ b³ogos³awieñstwo i ochronê przodków, przed zasiewem, przed ³owami
lub wojn¹, prosz¹c o dobr¹ ¿onê i pomylnoæ, w celu oczyszczeñ,
Konkomba sk³adaj¹ ofiary przed wejciem do domostwa.
Przewodnikiem rytua³u jest g³owa rodziny. Osoby, których rytua³ dotyczy przykucaj¹, trzymaj¹c w rêce ofiarê. G³owa rodziny wylewa wodê na mur przedsionka w miejscu, gdzie znajduje siê lekkie
wg³êbienie przeznaczone specjalnie do tego celu. Przed rozpoczêciem
wymawia imiê Istoty Najwy¿szej (Uwumbôr fii gaa  Bo¿e przyjmij), imiona zmar³ych, rozpoczynaj¹c od przodka eponimicznego.
W koñcu zwraca siê do wszystkich przodków razem, równie¿ do
tych, których imiona nie s¹ ju¿ znane. Po ka¿dym wezwaniu wylewa
wodê. Po obiacie z wody ma miejsce (fakultatywnie) obiata z piwa
z prosa (kinyiman = czerwona woda) wraz z wezwaniami.
Po zakoñczonych obiatach osoba, której rytua³ dotyczy, przytrzymuje ofiarê, a g³owa rodziny zarzyna j¹ prosz¹c o wspomo¿enie
przodków, po czym wylewa krew ofiary na mur. Nastêpnie sprawuj¹cy i sk³adaj¹cy ofiarê przyklejaj¹ pióra z³o¿onej ¿ertwy do krwi
(jeli jest to koza lub owca, g³owa rodzina ucina trochê sierci
z ogona, karku i g³owy i przykleja j¹ do krwi). Po wypatroszeniu
ptaka lub zwierzêcia podaje siê go prowadz¹cemu rytua³, który bierze sobie udo, pozosta³¹ czêæ miêsa rozdziela siê miêdzy uczestników. Nastêpnie czêstuje siê zebranych piwem z prosa.
M³ody mê¿czyzna, który zawrze zwi¹zek ma³¿eñski po raz pierwszy, powinien odbyæ rytua³ zwany tobôpar, aby siê oczyciæ i umocniæ. Przed westybulem sk³ada on ofiarê z kury, któr¹ poprzedza
obiata z wody. Nastêpnie zabija psa i zlewa jego krew, któr¹ po
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ugotowaniu wypij¹ m³odzi mê¿czyni nale¿¹cy do rodziny. Jelita psa
zawieszone zostan¹ na rozwidlonej wie¿ej ga³êzi, któr¹ zatknie siê
do ziemi na rozstaju dróg. St¹d przyjd¹ nwiin, które o¿ywi¹ p³ody
jego dzieci. Jelita psa mia³yby je do tego zachêciæ.
Podobnie m³oda dziewczyna, udaj¹c siê w lubnym orszaku do
domu mê¿a, przez obiatê na murze westybulu informuje przodków,
¿e opuszcza dom rodzinny i prosi ich, aby jej towarzyszyli i pozwolili
na wydanie na wiat wielu dzieci, pomogli przyzwyczaiæ siê do nowego miejsca, byæ wiern¹, szanowaæ i pomagaæ swemu mê¿owi.
Kobieta wychodz¹c za m¹¿ opuszcza bowiem miejsce uwiêcone przez
obecnoæ swych przodków i zdaje siê na ³askê rodziny mê¿a.
W przypadkach nieszczêæ bêdzie szukaæ pomocy u zmar³ych krewnych, poniewa¿ nie zawsze przodkowie mê¿a bêd¹ mogli jej pomóc.
Pisz¹c o Konkomba w Ghanie Henryk Zimoñ zauwa¿a: Drzwi
wejciowe Konkombowie ³¹cz¹ z kultem przodków. Stanowi¹ one
próg graniczny oddzielaj¹cy zagrodê  przestrzeñ sakraln¹ od przestrzeni wieckiej. Opiekê nad domem  miejscem intymnym, gdzie
cz³owiek czuje siê bezpiecznie, gdzie rosn¹ dzieci i gdzie grupa spo³eczna wzrasta w liczbie  sprawuj¹ przodkowie23. Przed wejciem
do zagrody sk³ada siê ofiary g³ównie dla przodków, których imiê nie
jest ju¿ znane. Dla bli¿szych zmar³ych, o których siê pamiêta, ofiary
zostan¹ z³o¿one na ich grobach.
Groby ludu Konkomba znajduj¹ siê przed westybulem z prawej
strony, niedaleko miejsca ofiary, o którym by³a mowa powy¿ej. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e tylko osoby, których przynajmniej jeden syn o¿eni³ siê
przed ich mierci¹, pochowane s¹ na tym miejscu. Inni pochowani s¹
w pewnej odleg³oci od domu, na cmentarzu. W pewnych przypadkach chowa siê cia³o w buszu lub na mietniku (na przyk³ad kobietê
w zaawansowanej ci¹¿y) lub na rozstaju dróg (pierwsze dziecko).
Zwykle, podczas wiêta nowego prosa i nowego pochrzynu, groby staj¹ siê miejscem ofiary. Rytua³y koncentruj¹ siê na grobie za23
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Przestrzeñ ¿ycia jako przestrzeñ sakralna...

45

³o¿yciela rodziny, jeli znane jest jego imiê i miejsce, gdzie zosta³
pochowany. Dla innych grobów przeznaczona s¹ tylko obiaty. W czasie
roku, na niektórych grobach sk³ada siê obiaty, aby prosiæ przodków
o pomno¿enie plonów i przyrzekaj¹c im ofiary po ¿niwach. Mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e seans wró¿biarski wyjawi, ¿e który z przodków domaga
siê ofiary, a wiêc bez zwlekania z³o¿y siê j¹ na jego grobie.
Grób jest te¿ w³aciwym miejscem niektórych rytua³ów oczyszczaj¹cych, szczególnie oczyszczenia m³odej dziewczyny, tej, która
podczas toalety cia³a zmar³ego zakrywa³a jego genitalia (rytua³ na
grobie tego zmar³ego celebruje siê przed jej lubem) i oczyszczenia
wdowy przed ponownym zam¹¿pójciem (na grobie zmar³ego mê¿a).
Przysz³y m¹¿ przynosi kozê, któr¹ g³owa rodziny zmar³ego sk³ada
w ofierze na jego grobie, aby, jak siê mówi, rozdzieliæ konkurentów.
W przypadku, kiedy kto zostanie ow³adniêty przez duchy gnomiczne (binibomb), trzeba z³o¿yæ ofiarê na grobie najbli¿szego przodka.
W pobli¿u domu dwa miejsca przyci¹gaj¹ uwagê. Poza grobami,
o których by³a mowa, jest to mietnik, na którym zakopuje siê ³o¿ysko i cia³o zmar³ej kobiety w ci¹¿y oraz cia³o osoby ugryzionej
przez wê¿a, której mieræ by³a natychmiastowa.
Ostatnie miejsce, które naznacza granice domostwa, s¹ rozstaje
dróg. Uwa¿ane s¹ za miejsce, gdzie spotykaj¹ siê wszystkie duchy,
dobre i z³e. Jest wiêc zakazane zatrzymywanie siê na rozstaju dróg:
aby odpocz¹æ, rozmawiaæ, przygotowaæ posi³ek, nawet wydalaæ. Na
rozstaju dróg grzebie siê zmar³e ma³e dzieci (od 0 do 2 lat). Wierzy
siê, ¿e dzieci te nie mia³y jeszcze nwiin dobrze uformowanych i po
pewnym czasie powróc¹. Wyrzuca siê na rozstaje dróg czerwone
diab³y (z³e duchy gnomiczne), aby odnalaz³y drogê do buszu. Wyrzuca siê tam palenisko zmar³ej kobiety, kalebasê binimbomb po
mierci jego w³aciciela, ziemiê z grobu, kiedy zmar³y pogrzebany
jest daleko od domu  wszystkie przedmioty, które wydaj¹ siê byæ
ska¿one. Rozstaje dróg s¹ równie¿ miejscem pewnych obrzêdów
oczyszczenia.
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* * *
Przedstawiony materia³ pokazuje, ¿e ¿ycie religijne Konkomba
koncentruje siê na przestrzeni ¿ycia, która przez obrzêdy zostaje
uwiêcona. Pozwala on równie¿ nakreliæ linie izosakralne jak nastêpuje: stopieñ 1. ciana chatki-pokoju; 2. mur domostwa, 3. linia
otaczaj¹ca zgrupowanie domostw i ³¹cz¹ca wszystkie rozstaje dróg
najbli¿sze zagrodom.
Nie wolno jednak zapominaæ, ¿e przestrzeñ ¿ycia pozostaje
w dynamicznej relacji z przestrzeni¹ kosmiczn¹, inaczej mówi¹c relacji
miêdzy domostwem a ziemi¹, miêdzy p³odnoci¹ kobiet a p³odnoci¹
ziemi. Ka¿da czêæ terytorium Konkomba posiada przybytek ziemi
 litingbal  miejsce przebywania bóstwa miejsca. To wiête miejsce
znane jest wszystkim mieszkañcom terytorium bez wzglêdu na ich
pochodzenie. Informuje siê obcych, którzy instaluj¹ siê na danym
terytorium, gdzie znajduje siê przybytek ziemi. Wed³ug rozmieszczenia litingbal, Konkomba dziel¹ swój kraj na jednostki terytorialne,
które przypominaj¹ parafie, bowiem ³¹cz¹ terytorium grupy spo³ecznej ze stref¹ oddzia³ywania okrelonego sacrum.
Sama ziemia ukrywa równie¿ miejsca wiête, gdzie przebywaj¹
duchy i bóstwa, które reprezentuj¹ kamienie, drzewa, rzeki i wzgórza. Czêsto trzeba uciec siê do wró¿bity, aby rozpoznaæ, czy dane
miejsce zamieszkuj¹ istoty niewidzialne, czy nie. Nie prosi siê jednak o konsultacjê przodków bez powodów. W wiêkszoci przypadków, to nieurodzaj lub inne nieszczêcie popycha rolnika do konsultacji wró¿biarskiej, aby dowiedzieæ siê, czy czasem na jego polu nie
znajduje siê miejsce przebywania nieznanego bóstwa, które si³¹ rzeczy
jest zaniedbywane. Jeli orzeczenie wyroczni pójdzie w tym kierunku, wró¿bita wyznaczy rodzaj ofiary, która przeb³aga bóstwo i nieurodzaj ust¹pi.
Krótko, przestrzeñ wiêta mo¿na analizowaæ na dwóch poziomach  w porz¹dku kosmicznym i w porz¹dku ¿ycia. Pierwszy zarz¹dza relacjami miêdzy natur¹ a si³ami kosmicznymi, drugi, miê-

Przestrzeñ ¿ycia jako przestrzeñ sakralna...

47

dzy ¿yciem widzialnym a niewidzialnym. Jeli sakralnoæ pierwszego porz¹dku tkwi w tym, co tajemne i nieznane, a wiêc niebezpieczne i budz¹ce lêk, na porz¹dku ¿ycia skupia siê wiêkszoæ praktyk
religijnych, które pozwalaj¹ podtrzymywaæ i rozwijaæ ¿ycie  ¿ycie
fizyczne, które nie ma szans na przetrwanie bez pomocy strony
niewidzialnej rodziny  grona przodków. To oni chroni¹ ¿yj¹cych
i zapewniaj¹ trwa³oæ rodziny. Zgodnie z wierzeniami nic nie dzieje
siê na ziemi bez ich zgody, skutecznej lub domylnej.
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LIVING SPACE AS SACRED SPACE:
A CASE STUDY FROM KONKOMBA PEOPLE
OF NORTH TOGO
SUMMARY
Adherents of traditional religions use two ways of relating to
space; one is a cosmic dimension and the other is in the living area
dimension. Generally speaking the first type of relationship puts in
order the vastness of the cosmos through sacralization of celestial
bodies and natural phenomena, whereas the latter demarcates on
living spaces intimacy circles, which vary in the intensity of their
sacredness. Using the Konkomba People of North Togo, as an example, the author presents various ways these people relate to space
in their daily lives. By analyzing the farmsteads of the Konkomba
from the perspective of the sacred places, where sacrifices are performed, the author delineates izosacral lines in the form of circles
with a dwelling-huta in the center. The intensity of sacredness in
terms of living space coincidently corresponds with the location where
life is being created, and this in fact is an appropriate room for
marital sexual relations. Inside the hut, various stages in the rites
of passage as well as rituals aimed at overcoming afflictions of
individuals are performed. The front of the hut and graves are used
as natural spots for sacrificial offerings to their ancestors. The crossroads mark the border line of what is domesticated and under
their control as living space. This crossroads become the meeting
places where the Konkomba People encounter the unknown and
uncontrollable elements coming from the bush. Both cosmic and
living spaces are coupled in an earth cult. For what would a womans fertility mean without fertile soil, which sustains life and
guaranties prosperity?

