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OWłADNIęCIE (akom) ZNAKIEM POWOłANIA 
I NARZęDZIEM POSłuGI ASZANCKICh KAPłANóW 

TRADYCYJNYCh

Fenomen owładnięcia w języku twi asante, którym posługują się aszantowie 
z ghany, oddawany jest terminem akom1. Posiada zdecydowanie pozytywne konota-
cje. oznacza stan odmiennej świadomości człowieka oraz jego ekstatyczne działania 
interpretowane jako skutek interwencji bóstwa (obosom). trans staje się kulturowym 
modelem doświadczenia komunikacji z istotami nadnaturalnymi i ukazuje, że stany 
ekstatyczne najpełniej uzewnętrzniają tożsamość i potęgę bóstwa wobec świadków2. 
obecnie termin akom używany jest także przez aszantów żyjących w Usa jako sy-
nonim rodzimych praktyk religijnych3.

tradycyjne kapłaństwo aszantów opisywane jest terminem okomfo, przy czym 
rdzeń kom interpretowany jest na różne sposoby. Robert Rattray wiąże go z wyrazem 
okom, oznaczającym stan głodu – ma to wynikać z licznych postów i umartwień 
podejmowanych przez kapłanów4. Jak wskazuje Johan christaller, kom oznacza rów-
nież stan owładnięcia5. wydaje się to bliższe określeniu natury kapłaństwa. Rdzeń 
kom opisuje zdolność wyrokowania o wydarzeniach obecnych i przyszłych poprzez 

1 J.g. christaller, A Dictionary of the Asante and Fante Language called tshi, Basel 1881, s. 16. 
autor wskazuje, że trans wyraża się poprzez ekstatyczne zachowanie i taniec. Przez aszantów jest po-
strzegany jako hierofania wafa akom. Nkom natomiast wyjaśniane jest jako proroctwo, wyrocznia, ob-
jawienie. anthony ephirim-donkor porównuje akom do oświecenia czy zstąpienia/spoczęcia bóstwa na 
człowieku (Akom: The Ultimate Mediumship Experience Among the Akan, „Journal of the american 
academy of Religion” 2008, nr 1 (76), s. 55).

2 g.P. Hagan, Divinity and Experience: the Trance and Christianity in Southern Ghana [w:] Ver-
nacular Christianity: Essays in the Social Anthropology of Religion Presented to Godfrey Lienhardt, 
w. James, d.H. Johnson (eds.), oxford–new york 1988, s. 149.

3 a.k. opokuwaa, The Quest For Spiritual Transformation: Introduction to Traditional Akan Reli-
gion, Rituals and Practices, washington 2005, s. 41 i n.

4 R.s. Rattray, Religion and Art in Ashanti, london 1927, s. 42 przyp. 1. zob. też o. adutwum, He-
brew Prophetism and Spirit Possession in Africa. A Comparative Studies of Inspiration in Two Religions, 
legon b.r., s. 154 i n. (mps BUgh).

5 J.g. christaller, A Dictionary, s. 241.
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odwołanie się do obecności istot nadnaturalnych. od wiarygodności dywinacji za-
leży pozycja specjalisty we wspólnocie. każdy, kto pretenduje do pełnienia funkcji 
kapłańskiej, powinien uwiarygodnić swe roszczenia pochodzeniem swego powoła-
nia ze stanu owładnięcia.

Postać okomfo w społeczności aszantów cieszy się powszechnym szacunkiem. 
z tej racji, jak i ze względu na kontekst religijno-społeczny, zasadne i właściwe jest 
tłumaczenie zjawiska akom jako owładnięcia, a nie opętania, posiadającego zdecy-
dowanie negatywne skojarzenia.

1. Typologia aszanckich specjalistów rytualnych

aszantowie używają ogólnego terminu okomfo na oznaczenie kategorii specja-
listów rytualnych. dzieli się ich na trzy zasadnicze grupy: kapłanów tradycyjnych 
we właściwym znaczeniu (akomfo), komunikujących się z istotami nadnaturalny-
mi w stanie owładnięcia i poprzez środki dywinacyjne; kapłanów – sług świątyń 
(asomfo), niewpadających w trans; wreszcie uzdrowicieli (asumankwafo), mogących 
również przeżywać stan ekstatycznego owładnięcia i posługujących się dywinacyj-
nymi oraz sakralnymi środkami w swej działalności6. wśród właściwych kapłanów 
tradycyjnych istnieją trzy podgrupy: kapłani starsi (akomfopanyin), kapłani ustano-
wieni (akomfo) oraz uczący się (akomfokakraba lub akomfoketewa). każdy z nich 
ma zazwyczaj pomocnika (brafo), który podczas rytuałów, a zwłaszcza owładnięcia, 
pełni funkcję rzecznika (okomfokyeame)7. słudzy świątyń dzielą się natomiast na 
dwie podgrupy – starszych i przełożonych wspólnot religijnych (asafo), współcześ-
nie używa się tego terminu wyłącznie na określenie kapłanów i pastorów wspólnot 
chrześcijańskich oraz „posiadaczy przybytków” (abosomfo lub trafo), którzy mogą 
być specjalistami rytualnymi nowych kultów lub wyznaczonymi nie przez owładnię-
cie, lecz urzędowo przez władcę do pełnienia funkcji kustosza świątyni i przewodni-
czącego rytuałom8. spośród uzdrowicieli wyróżnia się „pracujących z korzeniami” 
(adunsefo) oraz „pracujących z lekami” (aduyefo)9.

6 J. Brookman-amissah, The Traditional Education of the Indigenous Priesthood in Ghana, cape 
coast 1975, s. 5. zob. też idem, The Vocation of Traditional Priests in Akan Society, „cahiers des re-
ligions africaines” 1989, nr 23, s. 88; k. appiah-kubi, Man Cures, God Heals. Religion and Medical 
Practice among the Akans of Ghana, new york 1981, s. 36.

7 k.d.k. ekem, Priesthood in Context. A Study of Akan Traditional Priesthood in Dialogical Rela-
tion to the Priest-christology of the Epistle to the Hebrews, and Its Implications for a Relevant Functional 
Priesthood in Selected Churches among the Akan of Ghana, Hamburg 1994, s. 35 i n.

8 J.B. christiensen, The Adaptive Functions of Fanti Priesthood [w:] Continuity and Change in 
African Cultures, w.R. Bascom, M.J. Herskovits (eds.), chicago 1959, s. 144. zob. też s. owoahene-
-acheampong, Inculturation and African Religion. Indigenous and Western Approaches to Medical 
Practice, new york 1998, s. 68.

9 R. Rattray, Religion and Art, s. 40. zob. też g. wita, Klasyfikacja aszanckich specjalistów rytual-
nych, „collectanea theologica” 2007, nr 2 (77), s. 165–175.
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trudno wydzielić poszczególne profesje specjalistów rytualnych, gdyż często 
pełnią oni pokrewne funkcje, jak np. każdy kapłan jest uzdrowicielem, lecz nie każdy 
uzdrowiciel może być kapłanem10.

2. Owładnięcie znakiem powołania

Podstawowym znakiem wyboru jest stan owładnięcia. aszantowie powiadają: 
„Bez owładnięcia nie ma kapłaństwa” (akom fa no)11. następuje ono wówczas, gdy 
istota nadnaturalna zstępuje w osobę, przejmując nad nią kontrolę12. Jednostka ta 
postępuje wtedy w sposób odmienny od swego normalnego zachowania. traci na pe-
wien czas kontrolę i świadomość własnej tożsamości. trans może się zdarzyć pośród 
codziennych zajęć lub w czasie uroczystości religijnych13. Przedmiotem owładnięcia 
może się stać każdy, zwłaszcza podczas publicznych zgromadzeń, gdy odbywają się 
tańce i grają święte bębny14.

Przekonanie, że owładnięcie jest znakiem obecności i sposobem nawiązania ko-
munikacji przez istotę nadnaturalną, wynika z aszanckiej wizji świata jednorodne-
go, w którym pierwszorzędną rolę odgrywają zasady przyczynowości i powiązania. 
Życie zakłada istnienie i interakcje istot nadnaturalnych we wszechświecie, ale też 
nieustanne powiązanie i współdziałanie tych istot umożliwia życie człowiekowi15.

U aszantów istnieje powszechne przekonanie o przyczynowości wszelkich zja-
wisk, w tym również chorób, nieszczęść i śmierci. stwierdzenie „coś w tym jest” 
(biribi wom) lub „coś jest z tym związane” (biribi bata ho) staje się początkiem 
poszukiwania materialnej lub duchowej przyczyny konkretnej sytuacji. odpowiedź 
znajduje się zwykle w świątyni lub poprzez kontakt z medium. wszystko ma swą 
przyczynę, jednak nie wszystkie przyczyny mają wymiar duchowy (wo sunsum mu). 

10 k.d.k. ekem, Priesthood, s. 35 i n. zob. też k.a. opoku, West African Traditional Religion, ac-
cra 1978, s. 74.

11 J. Brookman-amisah, The Vocation of Traditional Priests, s. 90. zob. również M. eliade, Szaman-
izm i archaiczne techniki ekstazy, warszawa 2001, s. 45 i n.

12 e. Bourguignon (Religion, Altered States of Consciousness and Social Change, columbus 1973) 
dokonuje rozróżnienia odmiennych stanów świadomości na te, które mają charakter owładnięcia przez 
istotę czy siłę duchową (nazywa je stanami opętania), oraz takie, które są pozbawione tej cechy (stany 
transowe, ekstatyczne). st. wargacki, Odmienne stany świadomości [w:] Religia. Encyklopedia PWN, 
t. 7, t. gadacz, B. Milerski (red.), warszawa 2003, s. 387.

13 k. amponsah, Topics on West African Traditional Religion, vol. 2, cape coast 1975, s. 31. Mary 
Field (Religion and Medicine of the Ga People, london 1937, s. 101) podaje przykład dziewczyny 
owładniętej podczas zbierania drew w buszu w rejonie Brong-ahafo. wróżbita poinformował krewnych 
o żądaniach istoty nadnaturalnej. kobieta sprzeciwiała się temu i pozostawała w stanie wzburzenia. ob-
jawy ustały, gdy kobieta poddała się woli bóstwa.

14 Badania nad odmiennymi stanami świadomości wskazują, że mogą być one rezultatem takich 
czynników, jak np. stany ekstatyczne związane ze słuchaniem grzechotek, bębnów, śpiewu, a także 
z uniesieniami zbiorowymi w czasie nabożeństw. są one głębokimi przeżyciami, które mogą zmienić 
bieg życia człowieka. st. wargacki, Odmienne stany, s. 387.

15 ch. nyamiti, African Tradition and the Christian God, eldoret b.r., s. 11. zob. idem, The Scope of 
African Theology, kampala 1973, s. 20.
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Istnieją też przyczyny naturalne. czasem poszczególne rodzaje choroby są kojarzone 
z określonymi czynnikami rodzącymi zło16.

Jeśli osoba odrzuca zaproszenie do podjęcia przygotowań, by stać się kapłanem, 
istota nadnaturalna nie zaprzestaje swej ingerencji, co może doprowadzić do zabu-
rzeń zdrowia psychicznego i fizycznego17. Podczas rytuału stan owładnięcia specjali-
sty rytualnego trwa zazwyczaj nie więcej niż dwie lub trzy godziny. Jednak w sytua-
cji pierwszego owładnięcia przez bóstwo na znak powołania może trwać ono o wiele 
dłużej. Ustaje wtedy, gdy zostanie odczytane przez specjalistę jako znak powołania 
oraz po odprawieniu koniecznych rytuałów18. Powołanie dokonuje się niezależnie od 
wieku, płci i statusu społecznego19. Można się wykupić od służby abosom poprzez 
złożenie określonej ofiary20.

Powołanie zwykle wywołuje kryzys w życiu wybranej osoby i domaga się właś-
ciwej interpretacji. Jednym z pierwszych znaków jest pojawienie się trwałej choroby, 
najczęściej przybiera ona postać nagłych konwulsji lub ataków epilepsji. w innych 
przypadkach może to być odmowa jedzenia, czasowa utrata mowy czy niezrozumiały 
bełkot. aszantowie posiadają narzędzia służące weryfikacji symptomów powołania. 
Rozpoznać właściwe podłoże takiej choroby, z racji jej nadnaturalnego pochodzenia, 
może wyłącznie doświadczony kapłan lub wróżbita. czasem interpretacja podawa-
na jest w określeniach matrymonialnych, np. istota nadnaturalna pragnie „poślubić” 
daną osobę21.

Badania pokazują, że stan owładnięcia może być przekazywany również na za-
sadzie dziedziczenia w pewnych lineażach. najczęściej następuje to w rodach, które 
posiadają własne bóstwo opiekuńcze22. w wypadku, gdy funkcjonujący specjalista 
jest już zniedołężniały lub umrze, wybór jego następcy pozwala zachować kontynu-
ację i stabilność społeczności. wówczas starsi rodu spełniają funkcje rytualne, pro-
sząc bóstwo o rychłe wskazanie następcy. zdarza się, że nawet przed pochówkiem 
zmarłego kapłana owładnięty zostaje jego następca23. Jeśli nikt nie będzie wybrany, 
wówczas o pełnienie tymczasowej zastępczej funkcji jest proszony kapłan sąsiedniej 
świątyni. wyznaczenie powinno nastąpić w ciągu kolejnych siedmiu dni po pochów-
ku podczas rytualnych tańców. dawniej ciała kapłana nie grzebano, dopóki nie został 
wskazany jego następca24.

16 wywiad z adua Badu z dnia 27 sierpnia 2001 r.
17 k. amponsah, Topics, s. 32.
18 Ibidem, s. 33. zob. także J. Brookman-amissah, The Traditional Education, s. 13 i n.
19 k.d.k. ekem, Priesthood, s. 42.
20 k.a. opoku, Training the Priestess at the Akonnedi Shrine, „Research Review” 1970, nr 2 (6), 

s. 34. zob. również idem, West African Traditional Religion, s. 76.
21 k. amponsah, Topics, s. 23.
22 Przykładem dziedziczenia kapłańskiej służby może być nana oparebea, naczelna kapłanka ze 

świątyni akonnedi. w larteh tylko w dwóch rodach zdarzają się owładnięcia (akom). J. Brookman-
-amissah, The Traditional Education, s. 12.

23 Pośród Fantów istnieje zwyczaj, że w usta zmarłego kapłana wkładany jest orzech kola. do wyję-
cia go wyznacza się osobę będącą kandydatem na kolejnego kapłana. Jeśli bóstwo potwierdza ten wybór, 
podczas usuwania orzecha następuje trans, a wybór zyskuje nadnaturalne sankcje. J. Brookman-amisah, 
The Vocation, s. 94.

24 e.k. Braffi, The African Traditional Priest and His Work, kumasi 1990, s. 29.
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3. Owładnięcie w formie porwania

Innym rodzajem zapoczątkowania pełnienia funkcji specjalisty rytualnego bywa 
owładnięcie w formie porwania lub zatrzymania w buszu przez leśne istoty nadna-
turalne – karły (mmoatia) lub (rzadziej) potwory (sasabonsam lub shramantin)25. Po 
powrocie zagubieni opowiadają o swych spotkaniach z karłami, które miały ich pod 
swą opieką i przekazały tajniki kapłańskiej służby. często wracają ubrani w trady-
cyjny strój kapłana – białą szatę, spodnie i miotełkę z krowiego ogona (bodua lub 
ahugya)26. Mogą trzymać w rękach leki (dufa), przygotowane z różnych składników 
i uformowane na kształt bryłki – znak wyboru na uzdrowiciela27.

leśne karły tworzą dla aszantów osobną kategorię duchów. nazywane są mmo-
atia. te specyficzne duchy żyją w lasach. Uznaje się, że są bardzo niskiej postury, 
o wzroście nieprzekraczającym trzydziestu centymetrów, posiadają zakrzywiony nos 
i stopy zwrócone do tyłu. Mmoatia komunikują się językiem gwizdów. zamieszkują 
gromadnie w leśnych obozowiskach. organizują się na kształt społeczności ludzkiej. 
Mają posiadać swoich wodzów, świątynie i kapłanów28. zwykle uważa się je za zło-
śliwe i psotne względem człowieka29. nie są jednak wyroczniami w poważniejszych 
problemach30. Przekonanie o istnieniu karłów, czyli „małych ludzi”, jest szeroko 
rozpowszechnione pośród aszantów31. nie wszyscy mogą je zobaczyć. Ich nazwa 
mmoatia może być przełożona jako „chodzące lub złośliwe istoty”32. Mogą wystę-
pować w trzech odmianach: czarnej, czerwonej i białej. czarne są raczej nieszkodli-
we, lecz białe i czerwone są zdolne do wszelkiego rodzaju intryg i psot. Posiadanie 
specjalnego amuletu chroni domostwo przed ich szkodliwym działaniem33. karłom 
o jaśniejszym ubarwieniu przypisuje się zazwyczaj sporządzanie wszelkiego rodzaju 
fetyszy (suman). Małe przedstawienia mmoatia obojga płci można czasem spotkać 

25 M. Field, Search for Security; an Ethno-psychiatric Study of Rural Ghana, london 1960, s. 62.
26 J. christaller, A Dictionary, s. 195.
27 J. Brookman-amisah, The Vocation, s. 89 i n. zob. również a. ephirim-donkor, Akom – The Ul-

timate Mediumship Experience Among the Akan, s. 60–62; B. sackey, Asante Shamanism (Ghana) [w:] 
Shamanism: An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture, M. nambo walter, e.J. neumann 
Fridman (eds.), santa Barbara 2004, s. 910–914; k.o. akyaw, A Profile of Nana Abass, kumasi 2000, 
s. 27 i n.

28 sz. chodak, Kapłani, czarownicy, wiedźmy... Z socjologii świątyń animistycznych, warszawa 
1967, s. 121 i n.

29 R. Rattray, Religion and Art, s. 25 i n. zob. także k.a. Busia, The Ashanti of the Gold Coast [w:] 
African Worlds. Studies in Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples, d. Forde (ed.), 
oxford 1976, s. 195 i n.

30 R.B. Fischer, West African Religious Traditions. Focus on the Akan of Ghana, new york 1998, 
s. 127. nana Baffour przyrównuje je do aniołów i potwierdza możliwość porywania przez nie ludzi do 
lasu, by tam nauczyć ich sztuki leczenia. wywiad z dnia 28 sierpnia 2001 r.

31 Rattray (Religion and Art, s. 26 i n.) spekuluje, że legendy o mmoatia mogą mieć swoje wytłu-
maczenie w przebywaniu kiedyś na tym terenie grup Pigmejów, którzy do dziś słyną ze znajomości 
leczniczych właściwości roślin. Jednak żyjący współcześnie pośród aszantów ludzie karły, zwani pirafo, 
w żaden sposób nie są łączeni ze światem duchów.

32 J. christaller, A Dictionary, s. 30, 489.
33 sz. chodak, Kapłani, czarownicy, s. 122.
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jako wyposażenie świątyń bóstw, gdyż uważane są za ich szybkich posłańców. Mogą 
być im składane ofiary w postaci orzechów, ziarna i cukru34. 

Popularnym miejscem przebywania leśnych karłów są skaliste tereny, tam też 
zabierają tych, którzy nieopatrznie weszli na ich terytorium. Mmoatia przypisuje 
się niezwykłą wiedzę z zakresu lecznictwa, którą mogą przekazać zielarzom i zna-
chorom35. Mmoatia mogą karać herbalistów niezachowujących ich wskazówek. ter-
minowanie u tych istot uznawane jest za niezbędny warunek uzyskania uprawnień 
uzdrawiacza (sumankwafo)36.

Popularny dziś w ghanie i pośród aszantów żyjących w Usa uzdrawiacz kwa-
bena adebresse (znany jako nana abass) powołuje się na swoje kontakty z karłami 
mmoatia, które miał rzekomo już od wczesnego dzieciństwa, a także na ich szcze-
gólną rolę podczas „powołania” go do pełnionej obecnie roli. Pod ich wpływem miał 
spędzić w lesie kolejno dwadzieścia jeden i dwadzieścia siedem dni na szczycie skały. 
wtedy też miał być wprowadzony w tajniki zielarstwa. Po jakimś czasie leśne karły 
poleciły mu się osiedlić w ahwiaa Medoma, zbudować okazały dom i świątynię, na-
stępnie został przez nie porwany do lasu na kolejne czterdzieści siedem dni, przebywał 
również dwa dni w roku 1984 na wierzchołku wysokiego drzewa, później znów został 
porwany do lasu na kolejne siedem dni. Powrócił, wyposażony przez mmoatia w strój 
i insygnia tradycyjnego kapłana, stając się kapłanem rzecznego bóstwa adabu37.

Rattray przytacza opowieść kwesi asante, specjalisty rytualnego z sekwa, któ-
ry zaginął na kilka tygodni. Uznany za zmarłego, odnalazł się, twierdząc, że został 
pochwycony przez sasabonsam, lecz ten zamiast go zabić, przekazał mu wiedzę na 
temat leczniczych zdolności roślin, a także obdarował licznymi przedmiotami sakral-
nymi i lekarstwami38.

4. formacja specjalistów rytualnych

aszantowie powiadają: „Jeśli są oznaki powołania przez owładnięcie, trzeba udać 
się na naukę” (akom fa obi a, wode no ko ntetia)39. warunkiem rozpoczęcia przygoto-
wań do stanu kapłańskiego jest uwolnienie od zaburzeń. zdarza się, że za owładnięcie 
odpowiedzialne są dwie istoty nadnaturalne. zadaniem doświadczonego specjalisty 
jest rozpoznać je, dobrą prosić o pozostanie, a złośliwą i niebezpieczną egzorcyzmo-
wać. dopiero wtedy można rozpocząć ryty inicjujące kandydata (okomfo foforo)40.

34 R.s. Rattray, Ashanti, oxford 1923, s. 163.
35 k. opoku, West African Traditional Religion, s. 73. zob. też k. Busia, The Ashanti, s. 195.
36 R. Rattray, Religion and Art, s. 26.
37 wywiad z kwabena adebresse z dnia 27 sierpnia 2001 r. zob. również k.o. akyaw, A Profile, 

s. 11 i n.
38 R. Rattray, Religion and Art, s. 38.
39 k.d.k. ekem, Priesthood, s. 41.
40 R. Rattray, Religion and Art, s. 41. zob. też a. ephirim-donkor, Akom: The Ultimate Mediumship 

Experience Among the Akan, s. 64–69.
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Formacja przyszłych specjalistów dokonuje się przy istniejących świątyniach pod 
okiem doświadczonych kapłanów. stan kapłański jest dostępny zarówno dla męż-
czyzn, jak i kobiet. Mężczyzn formują i wprowadzają w posługę kapłani, kobietami 
zajmują się kapłanki41. Formacja dokonuje się w zupełnym oderwaniu od otocze-
nia i krewnych kandydata. w tym czasie następuje wprowadzenie w świat nakazów 
i zakazów, tańców, śpiewów, praw i specyfiki istot nadnaturalnych, znajomości ziół 
i środków leczniczych oraz praktyk terapeutycznych42. U aszantów przygotowanie 
do funkcji specjalisty trwa zwykle trzy lata, lecz czas ten jest modyfikowany w za-
leżności od wieku i zdolności adepta43. Formacja posiada zasadniczo trzy etapy44. 
gdy proces zdobywania wiedzy zostaje ukończony, nowicjusz składa ofiarę swemu 
bóstwu, mówiąc: „dziś uwieńczyłeś poślubianie mnie”45.

5. akom jako forma spełniania rytualnej funkcji

aszancki kapłan podczas owładnięcia ubrany jest w strój z rafii (doso lub bata-
kari), obwieszony amuletami, a ciało ma posmarowane białą glinką (hyire). włosy 
może mieć przystrzyżone w specyficzne wzory (mpese), a ubiór uzależniony jest 
od upodobań istoty, której służy. Podczas czynności kultycznych kapłan wychodzi 
na dziedziniec świątyni z izby – rezydencji bóstwa. Przyklękając na prawe kolano 
w każdym z czterech rogów, przyzywa obecności istot nadnaturalnych. następnie 
rozpoczyna taniec przy akompaniamencie bębnów. Przed rozpoczęciem tańca wy-
rzuca garść białej glinki w niebo, by dać wyraz swej zależności i nadziei pokładanej 
w Istocie najwyższej onyame. garść proszku sypie na ziemię, uznając rolę bogini 
ziemi asase yaa. następnie kreśli proszkiem na ziemi okrąg, wytyczając przestrzeń 
swego tańca. w czasie jego wystąpienia wierni rzucają na niego i w okrąg garście 
glinki, wskazując mu bezpieczną przestrzeń tańca. kapłan wzywa uczestników rytu-
ału do śpiewania pieśni ku czci bóstwa46.

kapłani pełnią rolę uzdrowicieli (asumankwafo), są kształceni, by odkrywać 
przyczyny nieszczęść lub chorób, diagnozować ich naturę oraz stosować odpowied-
nie środki zaradcze celem uniknięcia większych nieszczęść47. w czasie owładnię-

41 e.B. Idowu, Olodumare. God in Yoruba Belief, london 1962, s. 134. Bywają jednak bóstwa, jak 
np. taa kora, które nie posiadają kapłanek. generalnie nie darzy ono kobiet szacunkiem, nazywając je 
„niewdzięcznymi stworzeniami” (bonniaye). R. Rattray, Ashanti, s. 182. U ludu Bono funkcję kapłanów 
sprawują wyłącznie mężczyźni. d.M. warren, The Techiman-Bono of Ghana. An Ethnography of an 
Akan Society, legon 1975, s. 49.

42 k. opoku, West African Traditional Religion, s. 76 i n. zob. też g. wita, Formacja aszanckich 
specjalistów rytualnych, „Śląskie studia Historyczno-teologiczne” 2006, nr 36, z. 1, s. 103–111.

43 k. Braffi, The African Traditional Priest, s. 16. zob. też R. Rattray, Religion and Art, s. 40.
44 k. opoku, Training the Priestess, s. 39. zob. też idem, West African Traditional Religion, s. 80.
45 k. appiah-kubi, Man Cures, s. 39.
46 k. Braffi, The African Traditional Priest, s. 20. zob. też k. amponsah, Topics, s. 34.
47 na przykład nana drobo II ze świątyni bóstwa kwaku Fri w nwoase-wenchi jest ceniony za 

terapeutyczne rady przeciw aIds, a afia saah z dikyemso współpracuje z oddziałem okulistycznym 
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cia są zdolni zaaplikować odpowiednie zioła, korzenie lub rośliny przynoszące ulgę 
w potrzebie. najczęściej towarzyszy temu żądanie przebłagania urażonej istoty nad-
naturalnej48. Istotnym aspektem stanu duchowego owładnięcia jest wymiar uzdro-
wieniowy. cechę zasadniczą tradycyjnych specjalistów stanowi to, że opierają się 
na sakralnym i symbolicznym schemacie swych praktyk. nie oznacza to jednak, że 
tradycyjni uzdrowiciele nie mają żadnego związku z uzdrowieniami. Posiadają okre-
ślony zakres środków terapeutycznych, z których wiele ma naukowe uzasadnienie49.

osoba w transie wykazuje wzmożoną motoryczność. Jej stan charakteryzują tań-
ce, okrzyki, drżenie i przemawianie w dziwnych językach. staje się wówczas repre-
zentantem istoty nadnaturalnej. Mówi i postępuje według wskazań władającej nią 
istoty50. Może uosabiać bóstwo, przekazywać wiadomości od niego w stanie charak-
terystycznym dla tej istoty, jak np. medium z ludu ga owładnięte przez bóstwo wojny 
zachowuje się niczym wojownik walczący ze swymi przeciwnikami51.

specjaliści rytualni w stanie owładnięcia nie kontrolują w pełni swego zachowa-
nia. najczęstszą okazją do transu są dni poświęcone bóstwu (abisa), rytuały pochów-
kowe i festiwale. Podczas owładnięcia medium lub kapłan może być opanowany 
przez różne istoty nadnaturalne, może się wcielać w różne osobowości, w zależności 
od tego, jaka istota aktualnie ma nad nim kontrolę, np. kapłanka z larteh najpierw 
była owładnięta bóstwem opiekuńczym sanktuarium, a później kolejne istoty przej-
mowały nad nią kontrolę. w ten sposób stan owładnięcia trwał nieprzerwanie, mimo 
zmian sposobu zachowania52.

osoba owładnięta uzyskuje od istoty nadnaturalnej pożyteczne informacje i prze-
kazuje je wiernym w języku nieuznawanym za jej własny. kapłanki z akonnedi pod-
czas owładnięcia posługują się archaicznym językiem guan53. zazwyczaj towarzyszy 
im rzecznik (okomfokyeama), interpretujący ich słowa wiernym. Jest nim najczęściej 
mężczyzna, starszy lub poprzedni kapłan54.

na koniec stanu owładnięcia, przed swym odejściem, istota objawiająca się wy-
krzykuje przez medium swą wolę, po czym osoba owładnięta osuwa się w ramiona 

szpitala w kumasi. zdarza się, że pacjenci uwolnieni od swych dolegliwości osiadają przy świątyniach 
swych bóstw dobrodziei. k.d.k. ekem, Priesthood, s. 49.

48 k. amponsah, Topics, s. 30.
49 P.a. twumasi, History of Pluralistic Medical Systems. A Sociological Analysis of the Ghanaian 

Case, „Quarterly Journal of africanist opinion” 1979, nr 3 (9), s. 30.
50 st. Piłaszewicz, Okomfo [w:] Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny, st. 

Piłaszewicz (red.), warszawa 2002, s. 185. opis zachowania osoby będącej w transie zob. k. appiah- 
-kubi, Man Cures, s. 21 i n.

51 M. Field, Religion and Medicine, s. 105.
52 d. Brokensha, Social Change at Larteh, Ghana, oxford 1966, s. 178. kapłanki z sanktuarium 

w akonnedi ulegają owładnięciu we wtorkowe i piątkowe poranki. są to święte dni bóstwa z akonnedi. 
w ayimom nieopodal Jinjini w dystrykcie Berekum, kapłan bóstwa abofo kramo bywa owładnięty 
w piątki i niedziele. w tym czasie kapłan wykonuje najwięcej swych czynności kultowych. wtedy też 
najwięcej ludzi przybywa do świątyni. dniami rytualnymi świątyń w adarko-Jachie i ejisu-Besease są 
czwartki. obserwacja własna.

53 d. Brokensha, Social Change, s. 177 i n. zob. także z. Pasek, Glosolalia [w:] Religia. Encyklope-
dia PWN, t. 4, t. gadacz, B. Milerski (red.), warszawa 2002, s. 196 i n.

54 k. appiah-kubi, Man Cures, s. 22.
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uczestników rytu. wyczerpana i oszołomiona jest odprowadzana, by odzyskała swe 
siły w głębokim śnie. Medium, gdy odzyskuje świadomość, wysłuchuje opowieści 
o tym, co się z nim działo podczas owładnięcia. czasem jednak istota objawiająca się 
przez specjalistę musi być usuwana za pomocą sakralnych czynności. w niektórych 
świątyniach na północy ghany dokonuje się to poprzez szczególne nacięcia czynione 
na ciele medium, wypływ krwi sygnalizuje równoczesne ujście istoty nadnaturalnej. 
czasem używana bywa zimna woda, którą polewa się osobę owładniętą dla przywró-
cenia jej świadomości. większość owładniętych po przeżytym transie odczuwa ból 
w całym ciele. w czasie transu ból nie jest odczuwany55.

specjaliści rytualni podkreślają swą bierną rolę w rytuale (zwłaszcza uzdrowie-
niowym), stroną aktywną jest zawsze istota nadnaturalna56. w praktyce bywa często 
inaczej, jednak owo podporządkowanie podkreśla szacunek i lęk wobec numinosum, 
także przez respektowanie wszelkiego tabu bóstwa (neamabone). Istotną sprawą 
podczas owładnięcia akom jest fakt, że duchy przodków lub bóstwa, które zstępują 
na medium, łączą się z nimi intelektualnie. następnie całe ciało pozostaje pod dyk-
tatem istoty nadnaturalnej. kapłan nie staje się bóstwem, on jest jedynie kanałem 
przekaźnikowym. dlatego tak ważne jest podjęcie przez specjalistę rytualnego od-
powiednich czynności psychicznych i obmyć rytualnych, aby umożliwić zaistnienie 
w jego umyśle duchowej ekstazy, podczas której pozostawać będzie pod kontrolą 
istoty nadnaturalnej57.

6. Przebieg rytuału

desmond ayim-aboagye obserwował rytuał uzdrowieniowy przeprowadzony 
w piątkowy wieczór w kukurantumi. Przygotowania rozpoczęły się już od godziny 
19: zamiatanie dziedzińca świątyni, przygotowanie strawy, krzeseł i bębnów. około 
godziny 21 kapłanka rozpoczęła bębnienie. zespołowi muzycznemu towarzyszy-
ło klaskanie i śpiew zebranych. Po około kwadransie bębnienia kapłanka wpadła 
w trans. Uczestnicy rytuału rzucali białą glinkę pod jej stopy. Inni krążyli wokoło 
z głośnymi okrzykami. zebrani wznosili okrzyki pozdrawiające bóstwo, przestali 
specjalistkę nazywać jej imieniem, zamiast tego pojawiły się inwokacje do obosom. 
dla zebranych kapłanka stała się uosobieniem bóstwa, przybierając jego tożsamość. 
Po jakimś czasie kilku członków zgromadzenia również wpadło w stan owładnięcia 
przez pomniejsze bóstwa. Ich zachowanie objawiało tożsamość istoty nadnaturalnej.

w stanie transu kapłanka udała się do sanktuarium wraz z dwiema asystentka-
mi. Po chwili pojawiła się ubrana w białą szatę północnoghańskiego kroju (doso). 
Rozpoczęła mówić w obcym, nieakańskim języku, czym wzbudziła spory tumult 
wśród zgromadzonych. strój i język podkreślały pochodzenie bóstwa z terenów pół-

55 k. amponsah, Topics, s. 35.
56 d. ayim-aboagye, The Function of Myth in Akan Healing Experience. A Psychological Inquiry 

into Two Traditional Akan Healing Communities, Uppsala 1993, s. 118.
57 a. ephirim-donkor, Akom, s. 72.
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nocnej ghany. Bóstwa nosiło imię Nana Tonnongo. zgromadzeni wznieśli ku jego 
czci pieśń powitalną. w tym czasie kilka osób będących w transie żywo gestyku-
lowało, przemawiało w obcych językach, ukazując mocne emocje. Panował klimat 
tajemniczej żywiołowości. Po kilku godzinach zmęczona kapłanka weszła do izby, 
gdzie zaczęła przyjmować chorych i przybyłych na rytuał. na dziedzińcu świątyni 
zebrani przeżywali sakralne zjednoczenie i wspólnotę. klienci przedstawiali wobec 
rzecznika (okyeame) swoje potrzeby, które przekazywał on uzdrowicielce. Przybyli 
odnosili się ze czcią do specjalistki, tytułując ją często mianem Nana. Podczas roz-
mowy specjalistka posługiwała się już wyłącznie językiem twi, jednak z wyraźnym 
północnym akcentem.

terapeutycznymi elementami spotkania była sugestia, nazywanie, wyjaśnianie, 
puryfikacja i składanie ofiary. w dwu wypadkach klientów poproszono o przynie-
sienie większej ofiary w postaci owcy, inny zobligowany został do ofiarowania bia-
łego kurczaka. ofiary te miały spełnić rolę oczyszczenia i ochrony. wszyscy zostali 
zaproszeni do świątyni następnego dnia po leki. każdy też spożył popiół (mmoto) 
przyrządzony uprzednio ze specjalnych roślin i wypił wodę (dudo) przyniesioną z ta-
jemnego źródła. wszyscy klienci powrócili na dziedziniec, gdzie powoli wygasały 
już tańce i śpiew. Potem przyszedł czas na udzielanie wskazówek zebranym rodzinom 
i przyjaciołom chorych. dotyczyły one pojednania, wypełniania zobowiązań społecz-
nych i religijnych, rzecznik zachęcał również do wdzięczności wobec bóstwa. zapew-
nił także o stałej opiece bóstwa nad klientami świątyni. zaprosił też do ponownych 
odwiedzin w sanktuarium, na wzór pacjenta przychodzącego do lekarskiej kontroli. 
część osób udała się do domów, a część pozostała aż do rana na dziedzińcu świątyni58.

7. Indywidualny i społeczny wymiar owładnięcia (pozapowołaniowy)

w południowej ghanie stany owładnięcia zdarzają się dosyć często. Istnieje prze-
konanie, że duchy bliźniąt mogą podróżować w garnkach lub wiadrach, w których 
poza wioskę podczas trwania dorocznego święta jamu (dożynek) wynosi się śmieci. 
osoba wynosząca resztki spodziewa się, że może wpaść w trans, i tak często bywa. 
w wypadku jego braku powiada się, że osoba ta jest w stanie nieczystości lub że ma 
„ciężką głowę” (dur). gdy trans pojawia się bez trudności, o owładniętej osobie po-
wiada się, że ma głowę lekką (ne ti ye ha). dla opornych wobec transu stosuje się mu-
zykę i tańce o narastającym tempie, czasem inhalacje ziołowe lub aplikuje się środki 
lecznicze i składa libację. Jeśli i to nie przynosi spodziewanego skutku, może się 
pojawić wzburzenie społeczne i potrzeba złożenia ofiar. Brak bowiem transu wskazy-
wałby na niedopełnienie zobowiązań lub istnienie jakiegoś przekroczenia czy winy59.

Innym rodzajem owładnięcia jest wypadek jego wystąpienia podczas niesienia 
przybytku danego bóstwa albo czarnych tronów przodków. Pojawia się także pod-

58 d. ayim-aboagye, The Function of Myth, s. 128–131.
59 g.P. Hagan, Divinity and Experience, s. 150.
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czas pogrzebu lub jarmarku. wówczas praktykuje się ryt „umycia ust”, aby umożli-
wić bóstwu przemówienie. owładający duch może objawić ukrytą tajemnicę, winę 
i zażądać odpowiedniej kary celem przywrócenia porządku. Może także zapowie-
dzieć niebezpieczeństwo zagrażające osobie, społeczności i zasugerować, jaka ofia-
ra mogłaby je odwrócić. Może również dawać pozytywne wskazania. owładnięcie 
pełni zazwyczaj rolę punktu zwrotnego podczas intensywnych obrzędów. stan transu 
wywołuje radosne reakcje u zgromadzonych, stąd pojawia się czasem konkurowanie 
np. kto wyniesie śmieci. Przez trans można bowiem osiągnąć błogosławieństwo oraz 
społeczną nobilitację60.

8. Analiza funkcji akom

stan owładnięcia nie zawsze powtarza się co do kolejności i stopnia zaangażo-
wania. zawsze jednak doświadczony kapłan czy medium ma tyle świadomości, że 
chroni go ona przed wyrządzeniem sobie lub innym szkody. zazwyczaj owładnięcia 
następują w określone dni według przypadających cyklicznych festiwali akwasidae. 
Rytmiczne bębnienie, klaskanie, śpiew i taniec stanowią integralną część tych rytu-
ałów. w powiązaniu z podekscytowanym tłumem i całą podniosłą atmosferą towa-
rzyszącą takim spotkaniom osiągnięcie stanu owładnięcia jest czymś oczekiwanym 
i normalnym61. Rytuały owładnięcia pełnią zarazem rolę umacniania społecznej soli-
darności i stabilności poprzez dostarczanie kolektywnych możliwości o nadnatural-
nych sankcjach, służących karaniu osób o antyspołecznych skłonnościach. Fenomen 
owładnięcia pośród akanów może być postrzegany jako indywidualna, jak i zbio-
rowa, profilaktyczna i lecznicza terapia. Rytuały te pełnią również rolę estetyczno- 
-kulturową w społecznościach lokalnych. stają się tym samym okazją do śpiewów, 
tańców i przeżywania radości z uwolnienia od nieszczęścia62. stąd raz jeszcze pozy-
tywne konotacje transu.

Problem owładnięcia jako rodzaju choroby umysłowej lub innego defektu osobo-
wości był przedmiotem wielu badań63. od kapłana i medium żąda się odpowiedniej 
postawy i potwierdzenia czynami swych roszczeń co do kontaktowania się z istota-
mi nadnaturalnymi. weryfikacja autentyczności dokonuje się również poprzez długi 
okres prób i przygotowań, posty oraz surowe wymagania64. Margaret Field zauważa 
 

60 Ibidem.
61 k. appiah-kubi, Man Cures, s. 22 i n.
62 Ibidem, s. 33.
63 zob. J. Frazer, The Belief in Immortality, london 1913, s. 15; P. Radin, Primitive Religion, Its 

Nature and Origin, london 1937, s. 9 i n.; M. eliade, Recent Works on Shamanism, london 1961, s. 20; 
R. Prince (ed.), Trance and Possessions State, new york 1968; H. Behrend, U. ludwig (eds.), Spirit 
Possession, Modernity and Power in Africa, Madison 1999.

64 M. Field, Spirit Possession in Ghana [w:] Spirit Mediumship and Society in Africa, J. Beattie, 
J. Middleton (eds.), london 1969, s. 13.
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również, że aszanckie pojmowanie owładnięcia jest efektywne z medycznego punktu 
widzenia, poza tym ma wartość społeczną, dowartościowując osoby z zaburzeniami 
osobowości65.

9. Taniec

Istotnym elementem posługi specjalisty rytualnego jest taniec, podejmowany nie-
mal przy każdej okazji. dlatego jemu poświęca się w czasie formacji wiele uwagi. 
taniec ma symboliczne znaczenie i może być wykonywany dla przyzywania wyda-
rzenia ze świętej historii związanej z obiektem kultu66. wyraża też charakterystykę 
danego bóstwa. wielu kapłanów komunikuje się z istotami nadnaturalnymi w ten 
sposób. specyfikę aszanckiego transu stanowi to, że kojarzony on jest z tańcem, a nie 
z jakimiś szczególnymi środkami halucynogennymi. w kulturach ghany owładnię-
cie pojawia się podczas muzyki i śpiewów, a nie jest następstwem zażycia środków 
czy kontemplacji. to muzyka staje się momentem przeniesienia w stan odmiennej 
świadomości67. Joseph nketia nazywa aszanckich specjalistów rytualnych „tańczą-
cymi kapłanami”68. zauważa też, że akom w języku twi częściej jest określeniem 
ekstatycznego tańca niż terminem na opisanie kultu69.

w ghanie istnieją dwie grupy tańców: ceremonialne i religijne. spośród reli-
gijnych wyróżnić można dwa rodzaje: popularniejszy, indywidualny, występujący 
w dniach przyjęć w sanktuariach, oraz drugi, angażujący całą społeczność np. na za-
kończenie festiwalu czy dożynek. akański akom obejmuje wyspecjalizowane tańce 
kapłana, zawierające wirtuozerskie, szybkie i zawiłe kroki, obroty, podskoki. tancerz 
próbuje przez ruchy oddać charakter istoty nadnaturalnej, która nim włada70.

taniec ma także ważne znaczenie w procesie przywracania porządku społeczne-
go. Jest istotnym elementem w praktykach dywinacyjnych, leczniczych, jak i pojed-
nawczych. taniec towarzyszy niemal każdemu ważnemu momentowi życia afrykań-
czyka: narodzinom, inicjacji, małżeństwu, a także pochówkom. Uznaje się, że taniec 
chroni przed chorobami, śmiercią, również przed zgubnymi wpływami czarowni-
ctwa i wiedźmostwa. Pełni funkcję terapeutyczną. obecność tańczącej wspólnoty 
włącza chorego członka do społeczności, wzmacniając go przez dzielenie się z nim 
swym zdrowiem. taniec wzmacnia skuteczność aplikowanych przez uzdrowiciela 
leków. Powszechnie stanowi wyraz mocy i natężenia życia71.

65 M. Field, Search for Security, s. 11.
66 k. opoku, Aspects of Akan Worship, s. 6.
67 g.P. Hagan, Divinity and Experience, s. 150.
68 J.H.k. nketia, African Music in Ghana, northwestern 1963, s. 94.
69 J.H. kwabena nketia, African Gods and Music, „Universitas” 4, 1959–1961, s. 4. 
70 a.M. opoku, The Dance in Traditional African Society, „Research Review” 1970, nr 1 (7), s. 5.
71 l. Magesa, African Religion. The Moral Traditions of Abundant Life, nairobi 1997, s. 212 i n. 

zob. także t.g. christiensen, An African Tree of Life, Maryknoll 1990, s. 45 i n.
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10. Zagadnienie roli kobiet

kolejną sferą refleksji nad zjawiskiem owładnięcia jest rola i miejsce kobiet. Feno-
men owładnięcia, który dotyka także, a czasem przede wszystkim kobiety, tłumaczony 
bywa jako aspekt „wojny płci”. w społecznościach, gdzie kobiety nie mogą pełnić 
politycznych i religijnych funkcji, stan owładnięcia pełni rolę rekompensaty za ich ni-
ski status społeczny72. w tym stanie mogą się wypowiadać, są ułagodzone i otrzymują 
dary rekompensujące ich nieszczęścia. Inni autorzy (spring, sibisi, Middleton-keirn) 
wyjaśniają owładnięcie poprzez akcentowanie podstawowego problemu wymiaru 
psychologicznego, a zwłaszcza odniesień do prokreacji oraz do tworzenia społeczno-
ści z kobietami przestającymi pełnić dotychczasowe, tradycyjne, domowe funkcje73. 
w matrylinearnym społeczeństwie aszantów rola ta nie jest aż tak istotna.

Zakończenie

w ghanie trans pełni rolę służebną wobec porządku społecznego. Pozwala go 
ustabilizować. odnawia i rekonstruuje moralne struktury tkwiące u podstaw porząd-
ku społecznego, kanalizując lub nazywając istniejące złe, destrukcyjne siły. Pozwala 
zaistnieć jednostce w społeczności i zdobyć w niej odpowiednią pozycję. dodaje 
też pewności i wiarygodności religijnemu, konceptualnemu, normatywnemu, insty-
tucjonalnemu oraz emocjonalnemu porządkowi i usuwa niepewności. Istnieją za-
bezpieczenia uniemożliwiające nadużywanie funkcji transu. każda próba zdobycia 
własnych korzyści przez trans przekreśla jego autentyczność. trans zawsze zostaje 
poddany interpretacji religijno-społecznej74.

wciąż otwartą i dyskusyjną kwestią pozostaje pytanie, w jakim stopniu ekstatycz-
ne stany rodzimych religii afryki można określać mianem szamanizmu. Pozytywnie 
na ten temat wypowiadają się Ioan lewis, Michael leiris, Birgid sackey i erika Bo-
urguignon, a przeciwnego zdania jest np. luc de Heusch75.

owładnięcie specjalisty rytualnego może pełnić wobec społeczeństwa funkcję 
mistyczną, kosmologiczną, socjologiczną i psychologiczną76. w ten sposób rytua-
ły odzwierciedlają nie tylko powiązanie człowieka z istotami nadnaturalnymi, lecz 
wyrażają i pogłębiają też jedność społeczną. Partycypujący w nich odnawiają swe 

72 I.M. lewis, Ecstatic Religion, london 1971, s. 79–80.
73 M. strobel, Women in Religion and in Secular Ideology [w:] African Women. South of the Sahara, 

M.J. Hay, sh. stichter (eds.), london–new york 1984, s. 89 i n.
74 Ibidem, s. 151.
75 I.M. lewis, South of North: Shamanism in Africa. A Neglected Theme, „Paideuma” 1989, nr 35, 

s. 181–188. M. leiris, La possession et ses aspects theatraux chez les Ethiopiens de Gondar, Paris 
1980, s. 37; e. Bourguignion, Possession, san Francisco 1976; l. de Heusch, Pourqoi l’espouser?, 
Paris 1971, s. 273.

76 d. ayim-aboagye, The Function of Myth, s. 31 i n.
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wierzenia. Rytuał nie tylko wyrasta z wierzeń, ale czyni je dostępnymi za pomocą 
działań i języka77. tym samym znów okazuje się, że rytuał jest przede wszystkim 
formą komunikacji78.

POSSESSION (AKOM) AS SIGN Of CALLING AND METhOD  
Of SERvICES Of TRADITIONAL AShANTI PRIESTS

summary

the ashanti people of ghana call the phenomenon of spiritual possession akom. this fulfils the 
role of sign of calling and authentication of the function of specialist in rituals. the possession of 
a person by the spirit of his/her ancestor or a deity is at the foundations of his/her fulfilment of the 
cultic mission of medium, bringing others closer to the will of supernatural beings. It is therefore 
perceived as a positive and expected phenomenon. It must be correctly recognised and exploited, 
however. Akom makes divinative and healing practices possible. Possession is perceived by the 
ashantis as individual as well as collective, prophylactic and therapeutic cultic activity. It becomes 
an occasion for integration of the community and renewal of the social order through unification, 
song and dance. the ecstasy of the traditional priest, which most often takes place during rituals, 
reflects and fulfils the dependence, connection and communication of the person with supernatural 
beings.

Keywords: african traditional religion, ashanti, ghana, spirit possession, mediumship, indigenous 
clergy, sacred rites, supernatural beings, vocation, trance

77 H. zimoń, Pojęcie i klasyfikacja rytuałów [w:] Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa po-
święcona o. Profesorowi Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu, k. kowalik (red.), lublin 1999, 
s. 114. zob. też c. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, new york 1992, s. 182–187; M. Buchowski, 
Magia i rytuał, warszawa 1993, s. 109 i n.

78 M.t. douglas, Natural Symbols. Explorations in Cosmology, london 1970, s. 20.
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