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WTÓRNY POGRZEB U PLEMIENIA BIMONKPOM
LUDU KONKOMBA Z GHANY

Problem zycia i śmierci zajmuje wazne miejsce w kulturowym i rytualnym
dziedzictwie ludów Afryki Subsaharyjskiej. Zycie, uwazane w tradycyjnych
kulturach afrykańskich za najwieksza wartość, zawsze wiaz
 e sie ze śmiercia.

Jest ona zjawiskiem powszechnym dotyczacym

kazdego czowieka indywidualnie oraz kazdej grupy spoecznej. Afrykanie nie traktuja faktu śmierci za
natychmiastowy i ostateczny. Śmierć jest kilkuletnim procesem, przezywanym
zawsze wspólnotowo. Podwójny pogrzeb u ludu Konkomba i innych ludów
afrykańskich obejmuje rytuay pochówkowe oraz rytuay finalnego, czyli
wtórnego pogrzebu, który kończy ostatecznie zaobe, wacza

zmarych do
1
świata przodków i integruje spoeczność zyjacych

.
Lud Konkomba jest spoecznościa segmentarna o agnatycznym, patrylinearnym systemie pokrewieństwa, w którym decyduje patrylinia, czyli meska linia
pochodzeniowa. Wśród tego patrylinearnego ludu wyrózniamy nastepujace

grupy etniczne: rodzina maa (podstawowa, nuklearna), rodzina zozona, lineaz mniejszy, lineaz wiekszy, ród, czyli klan, plemie, lud. Zgodnie z ograniczonym zasiegiem relacji spoecznych i politycznych spoeczeństwa segmentarnego, rytuay pogrzebowe maja zasieg domowy, lineazowy, rodowy i ponadrodowy. Lud Konkomba skada sie z kilkunastu plemion, które dziela sie
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na patrylinearne rody, czyli klany, a te z kolei na lineaze wieksze i mniejsze.
Na określenie rodu i lineazu uzywa sie terminu unibaan, który dosownie
tumaczy sie „potomkowie jednego mezczyzny”, czyli potomkowie zwiazani

wiezami wspólnoty rodowej i lineazowej2.
Przedmiotem artykuu jest opis, analiza i interpretacja przebiegu pogrzebu
wtórnego u ludu Konkomba z pónocnej Ghany na przykadzie plemienia
Bimonkpom w wiosce Sambul. Podstawa źródowa sa przede wszystkim wyniki etnoreligioznawczych badań terenowych, które przeprowadziem wśród
ludu Konkomba w rejonie Saboby od lipca 1984 do stycznia 1985 oraz od
września 1990 do sierpnia 1991 roku. W pogrzebach wtórnych uczestniczyem
w porze suchej, od drugiej poowy lutego do poczatku

maja 1991 roku,
w sześciu wioskach: Kumwateek, Nalongni, Sobib, (plemie Biczabob), Puo
Tindaando (plemie Bigbem), Lemo (plemie Nakpantiib), Sambul (plemie
Bimonkpom). Pogrzeby te odbywaja sie co 3-4 lata w danej wiosce, trwaja
od pieciu do siedmiu dni i stanowia wazne wydarzenie spoeczne oraz religijne. W uroczystościach pogrzebowych wspomina sie wszystkich zmarych
z danej wioski od ostatniego pogrzebu wtórnego. Wypenienie rytów pierwszego pogrzebu (zwanego w jezyku konkomba likpuul) kończy faze wyacze
nia zmarego z widzialnego świata osób zyjacych.

Nie oznacza jednak zakończenia rytuau pogrzebowego, którego dopenienie dokonuje sie w pogrzebie
wtórnym (zwanym w jezyku konkomba likpotoor).
Czonkowie rodu Sambultiib z plemienia Bimonkpom zamieszkuja wioske
Sambul (Sambuli)3, która jest bardzo rozlega wioska liczac
 a okoo 95 zagród i skada sie z trzech grup. Do pierwszej grupy naleza lineaze: Mpwando,
Ukpaando, Binamkarbom. Czonkowie tych lineazy pochodza od praprzodka
imieniem Ukpaan. Poniewaz sa oni spokrewnieni (binibaam), dlatego nie
moga zawierać zwiazków

mazeńskich. Do drugiej grupy naleza cztery lineaze: Kukpasaab, Nadzabaaldo, Gadzaldo, Bundando. Czonków tych lineazy

2

W ścisym znaczeniu termin ten określa lineaz wiekszy, gdyz jego czonkowie rzeczywiście pochodza od jednego wspólnego przodka meskiego. Czonkowie rodu natomiast wywodza
sie od rzeczywistego lub rzekomego (fikcyjnego) przodka. M. A. L a n g d o n, M. K.
B r e e z e. Konkomba-English Likaln-Likpakpaln Dictionary. Tamale b.d. s. 84. O strukturze
spoecznej Konkombów zob.: D. T a i t. The Political System of Konkomba. „Africa” 23:1953
s. 213-216; T. R. B a r k e r. Small Bands of Strangers. The Contraposed „Lineage” Reconsidered. „Anthropos” 86:1991 s. 7-9, 13; H. Z i m o ń. Afrykańskie rytuay agrarne na przykadzie ludu Konkomba. Warszawa 1992 s. 116 n.
3
Sambul znajduje sie 30 km na poudniowy zachód od Saboby i usytuowana jest okoo
5 km na poudnie od Kutul (Kuntul). Wioska ta lezy przy drodze prowadzacej

z Saboby do
Demon.
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równiez obowiazuje

egzogamia4. Trzecia grupe tworza trzy lineaze: Bina ab,
ma mondo, ambwado. Wszystkie te lineaze pochodza od protoplasty, czyli
przodka eponimicznego imieniem Sam i maja jedno sanktuarium ziemi, które
znajduje sie blisko lineazy Kukpasaab i Nadzabaaldo. Kapani ziemi musza
pochodzić z tych dwóch lineazy. W 1991 roku funkcje kapana ziemi peni
Konja, najstarszy mezczyzna z lineazu Kukpasaab5. Wioska Sambul, podobnie jak miejscowości Saboba i Saangul, ma naczelnika wioski. Instytucja
wodzostwa politycznego nie bya znana u Konkombów. Tworza oni spoeczeństwo segmentarne, w którym wadze sprawuja nie naczelnicy lub wodzowie plemienia i ludu, lecz starszyzna wioskowa z najstarszym mieszkańcem
wioski lub najstarszym czonkiem rodu (uninkpel) na czele. Brytyjczycy po
I wojnie światowej wprowadzili naczelników wiosek zgodnie z zasada pośredniego rzadzenia

(indirect rule). Dotychczas naczelnikami wioski Sambul byli
wedug kolejności (w nawiasie podano lineaz, z którego dany naczelnik pochodzi): mimi ma (Kukpasaab), nal (Mpwando), Unumwan (Binamkarbom), Waja (Ukpaando), Gbangbma (Bundando), Nadiir (Mpwando), Kufo ma (Nadzabaaldo), Talil (Bundando), Lee an (Mpwando)6. Naczelnikiem
wioski Sambul moze być wybrany najstarszy mezczyzna pochodzacy

ze
wszystkich 10 lineazy.
Poprzednich pogrzebów wtórnych w Sambul dokonano w 1987 roku.
W 1991 roku odbyy sie one w tym samym czasie az w ośmiu lineazach:
Mpwando, Ukpando, Kukpasaab, Nadzabaaldo, Gadzaldo, Bundando, Bina ab, ma mondo7. We wszystkich tych lineazach przeprowadzono wtórne
pogrzeby w dniach 26.04-1.05.1991 roku. Trway one sześć dni i wspomniano
w nich 53 osoby zmare. Uczestniczyem w pogrzebie wtórnym w lineazu
Mpwando, z którego pochodzi zmary naczelnik wioski Sambul, Lee an
(Lee ain)8.

4

Egzogamia jest to nakaz zawierania mazeństw poza wasna spokrewniona grupa lub
poza zespoem ludzi spokrewnionych. Zob. S. S z y n k i e w i c z. Egzogamia. W: Sownik
etnologiczny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa–Poznań 1987 s. 70 n.
5
O spoecznej i religijnej pozycji kapana ziemi u Konkombów zob.: H. Z i m o ń.
Sakralność ziemi u ludu Konkomba z Afryki Zachodniej. Warszawa 1987 s. 70 n.
6
Wedug informacji afoora, najstarszego mieszkańca lineazu Mpwando.
7
Pogrzeby wtórne nie odbyy sie w 1991 roku w lineazach Binamkarbom i ambwado.
8
Na odnowionym nagrobku podano nazwisko i date śmierci: Lee an Mpoah, 30.01.1988.
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I. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

W wiosce Sambul pierwszy dzień pogrzebów wtórnych (26.04.1991) przypad w dniu targowym w Sabobie, zwanym kaka 9. We wszystkich zagrodach lineazu Mpwando i innych lineazy, w którym obchodzono pogrzeb wtórny, warzono po raz pierwszy piwo, zwane pito. Piwo to byo potrzebne
w trzecim, najwazniejszym dniu wtórnego pogrzebu, w którym odbya sie
dywinacja10. W tym tez dniu nagrobek naczelnika wioski Lee ana zosta
zbudowany z cementu w formie zawezajacego

sie ku górze trzypietrowego,
tarasowego prostokata.
 Nagrobek ten wykona mody mezczyzna Lipina, syn
Niwiira. Starcy afoor, Niwiir, Ndwin i Jagir byli braćmi (wedug kolejności
wieku) zmarego Lee ana11. afoor jako najstarszy mieszkaniec lineazu
Mpwando zozy na grobie Lee ana ofiare z krwi koguta. Garnek, który
dotychczas oznacza miejsce jego grobu, zosta rozbity w czasie budowania
nagrobka.
W drugim dniu pogrzebu wtórnego (27.04.1991) w zagrodach lineazu
Mpwando zabito osiem byczków (z tego az sześć sztuk w zagrodzie zmarego
Lee ana) i dwie krowy. Cześć miesa zabitego byda przeznaczona bya na
zapate dla wrózbitów, a wieksza cześć do spozycia przez licznie zgromadzonych uczestników pogrzebu wtórnego.
Ze wzgledu na wieksza liczbe zmarych osób juz w drugim dniu odbyy
sie wstepne ryty dywinacyjne, których celem byo wyjaśnienie okoliczności
i przyczyn śmierci ośmiu kobiet, a wśród nich czterech: Nju mab, Ngala,
Njinla, Kondo ma12. Ta wyjatkowa

sytuacja nie powtórzya sie w zadnym
z pieciu innych pogrzebów wtórnych, w których uczestniczyem. U trzech
rodów Nalatiib, Sobibtiib i Bumwateeb z plemienia Biczabob wszystkie wypadki śmierci byy rozpatrywane przez wrózbitów w trzecim dniu pogrzebu

9
Tydzień u Konkombów liczy tradycyjnie sześć dni. Kazdemu z dni tygodnia odpowiada
dzień targowy w jakiejś miejscowości w sasiedztwie.

Oto nazwy kolejnych dni tygodnia
w okolicach Sambul (w nawiasie miejsce targu): kaka (Saboba), manja (Yendi), lamo (Sambul), pulingbin (Ku aani), bwornia (Wapuli), batikpo (Demon). Zob. równiez D. T a i t. The
Konkomba of Northern Ghana. 2nd ed. London 1964 s. 18.
10
W kolejnych dwóch dniach równiez warzono piwo, które byo potrzebne w czwartym
i piatym

dniu pogrzebu wtórnego.
11
afoor, Niwiir, Ndwin byli mieszkańcami lineazu Mpwando w Sambul, a najmodszy
Jagir mieszka w wiosce Danyu, lezacej

przy drodze z Yendi do Tamale.
12
W lineazu Bundando odbyy sie równiez ryty dywinacyjne w drugim i trzecim dniu
pogrzebu wtórnego.
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wtórnego13. W wiosce Sambul ci sami dwaj wrózbici: Tanyimbe w funkcji
mistrza (ubwa) i Kabuye w funkcji pomocnika (ubwati ) rozpatrywali wypadki śmierci w drugim i trzecim dniu pogrzebu wtórnego, przy czym wrózenie
w trzecim dniu byo zwyczajowo wazniejsze, gdyz dotyczyo naczelnika
wioski i innych zmarych starców. Ryty dywinacyjne w obu wypadkach odbyy sie przed zagroda zmarego naczelnika Lee ana, której gospodarzem po
śmierci ojca zosta pierworodny syn Namur.
U Konkombów rezydencja mazeńska jest wirylokalna. Oznacza to, ze zona
zamieszkuje w wiosce meza. Zgodnie z obowiazuj
 ac
 a zasada egzogamii zona
musi pochodzić z niespokrewnionych lineazy wiekszych lub innych rodów czy
plemion. Choć w Afryce Subsaharyjskiej czarownikami i czarownicami moga
być mezczyźni i kobiety, to jednak u wielu ludów afrykańskich (w tym tez
u Konkombów) zony, zwaszcza starsze, sa cześciej oskarzane o praktykowanie
czarów. Wypywa to z faktu, ze pochodza one z innych grup etnicznych i dlatego uwaza sie je za starajace
 sie bardziej o dobro wasne i dzieci niz meza
i jego krewnych. Czarownicy i czarownice sa uwazani za ludzi zych, gdyz
celem czarownictwa jest sprowadzenie za na jednostke lub grupe spoeczna14.
W czasie wrózenia az trzy kobiety (Nju mab, Ngala, Njinla) byy podejrzane
o uprawianie czarownictwa (kisook). Wrózbita Tanyimbe musia wyraźnie
stwierdzić, ze Nju mab i Ngala nie byy czarownicami.
Wedug wrózbitów przyczyny śmierci czterech zmarych kobiet byy rózne:
niezadowolenie dzieci z powtórnego mazeństwa, podejrzenie kobiety o praktykowanie czarów (Nju mab), nienawiść mieszkańców wioski meza do zony
Ngala, niewierność zony Njinla (miaa kochanka), opuszczenie meza i jej
powrót do lineazu Mpando w Sambul, podejrzenie o kradziez zony Kundo ma, opuszczenie meza i zamieszkanie w lineazu Mpwando.
Wieczorem drugiego dnia odbyy sie ryty oczyszczenia wdów, w których
ze wzgledu na duza odlegość wioski Sambul od Saboby nie mogem uczest-

13

Zob. opis tych pogrzebów wtórnych: H. Z i m o ń. Pogrzeby wtórne u ludu Konkomba
z pónocnej Ghany na przykadzie plemienia Biczabob. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 9
s. 137-153.
14
Zob. J. M i d d l e t o n, E. H. W i n t e r. Introduction. W: Witchcraft and Sorcery
in East Africa. Ed. J. Middleton, E. H. Winter. 2nd ed. London 1964 s. 14; M. G l u c km a n. Custom and Conflict in Africa. 6th ed. Oxford 1966 s. 98 n.; J. R. C r a w f o r d.
Witchcraft and Sorcery in Rhodesia. London 1967 s. 139-141; S. Z a w a d z k i, H. Z im o ń. Czary. W: Encyklopedia Katolicka. T. 3. Red. R. ukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz. Lublin 1979 kol. 768-770; H. Z i m o ń. Kobiety w tradycyjnych religiach afrykańskich.
„Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 9 s. 135-139.
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niczyć15. Zgodnie ze zwyczajem rytom puryfikacyjnym przewodnicza pochodzacy
 z tego samego rodu mezczyzna i kobieta. W rytuale powinny uczestniczyć wszystkie wdowy, czyli ponad 13 zon zmarych gospodarzy zagród
i innych mezczyzn z lineazu Mpwando: Mananche, Mabam, Papam (druga,
trzecia i czwarta zona zmarego Lee ana)16; zony zmarego aabuina (nie
znam liczby zyjacych

zon); Nakol i Nyandi (pierwsza i druga zona zmarego
Tasiidji, pochodzace

z lineazy Benagbaczar17 i Kukpasaab); Tilandawe,
Biyam, Masaar (pierwsza, druga i trzecia zona zmarego Mabili, pochodzace

z lineazy ambwa, Benagbaczar i Kukpasaab); Sapolal (pierwsza zona zmarego Wumbi, pochodzaca
 z wioski Kucha); Butokwi, Landam, Bafa (pierwsza,
druga i trzecia zona zmarego Bisu my); e an (druga zona zmarego Nyatakpala). W czasie oczyszczenia wdów przed wyjściem z zagrody uzywa sie
rogu i leków z korzeni roślin, na które skada sie w ofierze krew kury. Przed
zozeniem ofiary mezczyzna prosi istoty nadnaturalne o wzmocnienie tych
leków i pomoc w puryfikacji wdów. Obmywaja sie one podgrzana woda z lekami. Nastepnie prowadzacy
 mezczyzna i inni obecni mezczyźni gola gowy
wszystkich wdów. Kolejne ryty puryfikacyjne odbywaja sie na rozstajnych
drogach, w pewnej odlegości od zagród. W wykopanej dziurze kolejno kazda
wdowa obmywa sie ciepa woda z lekami roślinnymi i zmienia bielizne. Rytua puryfikacyjny ma na celu usuniecie stanu nieczystości rytualnej (tijo )
wdów, w którym znajduja sie po śmierci mezów. Od trzeciego dnia pogrzebu
wtórnego wdowy nosza na szyi biay sznurek symbolizujacy
 wdowieństwo18.
W nocy grupy odpowiednio przybranych tancerzy pochodzacych

ze wszystkich lineazy wioski Sambul i sasiednich

wiosek, modziez, a takze modsze
osoby wieku dojrzaego obojga pci tańczyy kinaacho (taniec pogrzebowy)
przed zagroda zmarego naczelnika Lee ana oraz śpieway przy akompaniamencie duzych i mniejszych bebnów. Niektórzy tancerze przystrojeni byli
w pióropusze, a takze w pojedyncze i podwójne dzwonki, rogi, flety i piszczaki oraz mae dzwoneczki przymocowane do ydek. W wypadku śmierci

15

W drugim dniu pogrzebu przebywaem w Sambul od godz. 10.00 do 16.00. Natomiast
w trzecim dniu pogrzebu wtórnego byem tam od godz. 10.00 do 19.30. Duzsza droga z Saboby do Sambul przez wioske Kutul wynosi 30 km.
16
Pierwsza zona Malibwi zmara przed mezem, natomiast zyjace
 zony pochodziy kolejno
z trzech lineazy w Sambul: Kukpasaab, Bundando i Nadzabaaldo.
17
Mieszkańcy lineazu Benagbaczar mieszkali w przeszości w wiosce Sambul. Czonkowie
tego lineazu mieszkaja w sześciu zagrodach w wiosce Yachul, poozonej blisko Sambul.
18
Szczegóowy opis rytuau oczyszczenia pieciu wdów w wiosce Nalongni zob.: Z im o ń. Pogrzeby wtórne u ludu Konkomba s. 140-142.
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mezczyzny tancerze niosa koczany ze strzaami i siekierki jako symbole
narzedzi zmarego myśliwego. W oddzielnych, coraz to wiekszych kregach
mezczyźni i kobiety powoli i rytmicznie, podrygujac
 i przytupujac,
 poruszali
sie dookoa doboszy znajdujacych

sie na zewnetrznym dziedzińcu zagrody.
W wioskach Sambul i Nalongni spotkaem najwieksza liczbe tancerzy i tancerek (ponad 200 osób). Osiem kobiet, ubranych w kolorowe stroje, wykonywao tez taniec, zwany ji ani, poruszajac
 sie rytmicznie w prawo i lewo, niosac

na gowie zestaw naczyń i tkanin, zwiazanych

w ksztacie duzego, poduznego stozka. Z przerwami tańce trway caa noc i zakończyy sie nastepnego
dnia w poudnie przed rozpoczeciem w trzecim dniu najwazniejszego etapu
rytuau wtórnego pogrzebu, jakim jest dywinacja (tibwar).

II. RYTY DYWINACYJNE

W najwazniejszym, trzecim dniu pogrzebu wtórnego (28.04.1991) odbyy
sie gówne ryty dywinacyjne, których celem byo wyjaśnienie przyczyny
śmierci najwazniejszych osób zmarych w lineazu Mpwando od poprzedniego
pogrzebu wtórnego. Podobnie jak w drugim dniu, ryty dywinacyjne przeprowadzio dwóch mezczyzn – wrózbitów: Tanyimbe i Kabuye, pochodzacych

z wioski Kuni, lezacej

przy drodze z Demon do Tatali. Funkcje gównego
wrózbity, czyli mistrza (ubwa), peni Tanyimbe, a pomocnikiem mistrza
(ubwati ) by Kabuye19. Najpierw wrózbici zebrali sie pod drzewem w pewnej odlegości od zagrody zmarego Lee ana. Poczestowali sie piwem i nastepnie Kabuye zozy obiate z piwa na dwie laski wrózbiarskie lezace
 na
ziemi, wypowiadajac
 sowa:
Dzisiaj jest dzień manja i wezwano nas do wrózenia. Wszyscy zmarli wstańcie
i przekazcie to piwo duchowi targu, duchowi ziemi, duchom zmarych wrózbitów,
duchom bliźniat
 oraz gnomicznym duchom buszu. Proszono nas o naprawe szkód
spowodowanych śmiercia wielu osób. Wspierajcie nas w czasie tego wrózenia.

19

Na uwage zasuguje fakt, ze obaj wrózbici pochodzili z innych rodów lub plemion.
U plemienia Biczabob mistrz i pomocnik mistrza moga pochodzić z innego rodu (tak byo
w wiosce Nalongni). Natomiast w wiosce Sobib i Kumwateek mistrz pochodzi z innego rodu,
a pomocnik mistrza pochodzi z wioski, w której odbyway sie ryty dywinacyjne pogrzebu
wtórnego. Zob. Z i m o ń. Pogrzeby wtórne u ludu Konkomba s. 143; t e n z e. Z badań nad
pogrzebami wtórnymi u ludu Konkomba z pónocnej Ghany. W: Problemy wspóczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kulturowa – humanistyka. T. 10. Red. J. Kolbuszewski. Wrocaw 2006 s. 179.
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Jezeli ktoś jest przyczyna tych śmierci, usuńcie go. To jest piwo ofiarowane
zmarym dziadkom i ojcom.

Wrózbici przybyli do zagrody Lee ana oraz zebrali sie przed przedsionkiem zagrody. Nastepnie obeszli zagrode trzy razy dookoa w przeciwnym
kierunku do ruchu wskazówek zegara. Tanymibe niós na ramieniu torbe
wrózbiarska,
 a w rece trzyma laske wrózbiarska z dzwonkiem oraz liście
z drzewa dawa dawa. Kabuye trzyma w reku laske wrózbiarska.
 Ryty dywinacyjne dotyczyy siedmiu zmarych mezczyzn: Lee an, aabuin, Tassidja,
Mabila, Bisu ma, Nyatakpal, Wumbi (syn Tassidji). Uroczystość trwaa od
godz. 12.30 do 17.00. Jej uczestnikami byli mieszkańcy lineazu Mpwando
i inni goście (mezczyźni i kobiety). Pod drzewem i zadaszeniem, przed zagroda Lee ana siedzieli wrózbici, a obok nich Ndwin, Jagir (modsi bracia Leeana), Namur (syn Lee ana) i inni mezczyźni, a takze w pewnym oddaleniu
modzieńcy oraz osobno kobiety.
Rozpatrywanie wypadków śmierci rozpoczeto od Lee ana, naczelnika
wioski Sambul. Starzec Jagir przemówi:
Lee an jest naszym naczelnikiem. Zachorowa, a nastepnie zmar. Mpwan [ojciec
Lee ana] równiez odszed od nas w spokoju. Ty, Lee anie, zmareś i zniszczyeś
rodzine, gdyz wielu twoich braci i sióstr poszo za toba.
 Jezeli jakaś moc zabraa
cie, to powiedz to wrózbicie. Jezeli ta wioska nie chce nas, powiedz to wrózbicie.
Jeśli natomiast ta śmierć jest naturalna, to niech wrózbita potwierdzi to. Śmierć
Lee ana przestraszya nas. Tylko trójka dzieci twojej matki zyje, a inni odeszli.
Jak bede w stanie przeprowadzić pogrzeby? Dzisiaj jest dzień lamo, Lee anie,
chcemy, abyś przemówi. Rzucam te muszle kauri na ziemie.

Wrózbita Tanyimbe wyjaśnia poozenie 10 muszli, trzymajac
 laske wrózbiarska w rece. Wezwa swego ojca Kungii i dziadka Jafo oraz wrózbitów
manteen, Nyimbor, Limakl i Jimon, proszac
 ich o pomoc w wrózeniu. Prosi
tez o wsparcie ducha ziemi Kpu do, duchy opiekuńcze Naacheen i Naanbuln20. Gdy byem chory, bóg Uwumbor uratowa mnie i dlatego jeszcze
zyje. Stwierdzi tez, ze Lee an nie by czarownikiem. Nastepnie Tanyimbe

20
Kpu do jest duchem ziemi dwu lineazy wiekszych Kaasiini i Paacham w wiosce Kukuln, z którego pochodzi Tanyimbe. Naachen jest duchem opiekuńczym (liwaal) rodu Kaczindojaab (plemie Nakpantiib) z wioski Nabwa. Ród ten jest zwiazany

wiezami rytualnymi (mantotiib) z mieszkańcami lineazu wiekszego Paacham z wioski Kukuln z plemienia Bimonkopom.
Naanbuln jest duchem opiekuńczym lineazy wiekszych Paacham i Kaasiini z wioski Kukuln.
Tanyimbe wspomina ducha ziemi i duchy opiekuńcze z Kukuln, poniewaz pochodzi z tej
wioski.
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z laska wrózbiarska i dzwonkiem oddali sie okoo 100 metrów od zagrody.
Wrózbita Kabuye potwierdzi, ze Lee an by osoba szanowana w wiosce. Po
powrocie Tanyimbe potwierdzi zyczenie Lee ana, aby zyjacy
 pamietali o duchu opiekuńczym lineazu jego matki oraz nie kócili sie z powodu jego dóbr,
które pozostawi.
Dwaj wrózbici rozpoczeli nastepnie ryty dywinacyjne, uzywajac
 trzech
patyków. Kabuye ustawi je 11 razy, afoor 10 razy, a starzec Ndwin 1 raz.
Ustawianie patyków i określanie znaczenia kazdego z patyków odbywao sie
wobec wrózbity Kabuye i starców, przy czym Tanyimbe znajdowa sie
w pewnej odlegości od nich. Po kazdym uozeniu patyków Tanyimbe podchodzi i uderza laska wrózbiarska dwa razy, pierwszy raz o ziemie, a drugi
o jeden z wybranych patyków.
W podobny sposób przebiegao wrózenie sześciu kolejnych starców. Trzy
patyki do wrózenia ustawiali: wrózbita Kabuye, starcy afoor, Ndwin oraz
krewni zmarych mezczyzn, tj. Ichin (brat Tassidji), Juba (syn Bisu my)
i Yafur (syn Nyatekpala). Wedug wrózbitów przyczyny śmierci czterech starców byy rózne: niezozenie przyrzeczonych ofiar ze zwierzat
 i obraza zmarego przez dzieci ( aabuin); próba otrucia przez handlarza, nienawiść mieszkańców wioski Sakpab21 z powodu bogactwa, niezgoda z dziećmi (Tassidja,
syn Dulnya); nienawiść mieszkańców wioski Sakpab, podróz oraz niezozenie
ofiary duchowi opiekuńczemu Sochee22 (Mabila, modszy brat Tassidji); niezgoda i kótnie w zagrodzie zmarego (Bisu ma, modszy brat Tawo).
Ryty wrózebne zakończyy sie o godz. 16.30. Wyprowadzono osiem wdów
z przedsionka zagrody Namura (syna Lee ana). Siedem z nich wyszo
z przedsionka odwróconych tyem, a jedna wdowa twarza do przodu, co oznaczao, ze bya wierna mezowi i nie miaa kochanka. Wrózbici i starszyzna
udali sie pod drzewo w pewnej odlegości od zagrody Namura. Wrózbita
Kabuye ofiarowa duchowi ziemi, duchom opiekuńczym rodu oraz zmarym
przodkom wode zaprószona mak
 a kukurydziana oraz piwo, lejac
 je na ziemie.
Na koniec zozy istotom nadnaturalnym kawaki ugotowanego pokarmu (mieso i kasze z sosem), wyrzucajac
 je na pole przyzagrodowe oraz obiate z piwa.
Powody śmierci zmarych osób od ostatniego pogrzebu wtórnego byy
wspomniane przez wrózbitów w czasie wrózenia z muszli kauri. Zdaniem
starców ta wstepna faza dywinacji bya najwazniejsza, a wrózenie z trzech
patyków tylko potwierdzao podane uprzednio powody śmierci. Wrózenie

21
22

Sakpab usytuowana jest przy drodze z Yendi do Bimbilli.
Mieszka on w wodzie w wiosce Sambul.
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w czasie pogrzebu nie tylko zaspokaja cheć poznania przyczyn śmierci zmarych krewnych osób, lecz uczy równiez licznie zebranych obserwatorów poszanowania tradycji, zachowania norm zycia spoecznego oraz konieczności
wypenienia przyrzeczeń, podjetych za zycia, a dotyczacych

skadania odpowiednich ofiar istotom nadnaturalnym.
Po zakończeniu rytów dywinacyjnych o godz. 17 wrózbici i starszyzna
wioski zjedli posiek przyniesiony w naczyniach przez kobiety oraz czestowali
sie piwem. Na koniec wrózbici otrzymali zapate w formie znacznej sumy
pienieznej 8000 cedis oraz darów: dwóch duzych patów miesa bydlecego,
14 sztuk drobiu oraz dwóch garnców piwa.
Wieczorem trzeciego dnia (18.45-19.45) odbyy sie odwiedziny wdów na
miejscu targowym. To unikalny zwyczaj w wiosce Sambul, który nie powtórzy sie w pieciu innych pogrzebach wtórnych. Przewodniczka Limwala
i przewodnik Waja (umaantor) z zagrody Konji z lineazu Kukpasaab prowadzili orszak 14 wdów23, któremu towarzyszyo wielu dorosych oraz dziewczat
 niosacych

piwo w garnkach, miski z towarem i tykwy. Wdowy ubrane
byy na biao i kazda z nich trzymaa tykwe. Na targu wdowy przeszy dookoa placu targowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Nastepnie kobieta Nkwiasane (zamezna w Sambul) usadzia wdowy po poczwórnej próbie na krzesekach. Przewodniczka Limwala poozya kasze
z maki
 sorga (tizet) na otwarte donie wszystkich wdów. Kazda z nich wziea
nieco kaszy do ust i wyplua ja na lewa i prawa strone oraz przed siebie.
Potem przewodnik Waja poda kazdej wdowie piwo do popicia. Wypluway
je w lewa i prawa strone oraz przed siebie. Pokarm i piwo ofiarowane sa
zmaremu mezowi. Ryt kadzenia pokarmu na otwarte donie wdów przypomina ryt, zwany w jezyku konkomba bi gbee, który praktykowany jest w czasie
rytuau (lisaacho ) pozegnania zmarego mezczyzny lub zmarej kobiety
trzeciego lub czwartego dnia w czasie pierwszego pogrzebu. W rodzie Sambultiib rytua lisaacho przeprowadza sie wieczorem trzeciego dnia tylko dla
mezczyzn. Dla kobiet rytua ten w uproszczonej formie dokonuje sie w czasie
odwiedzin na targu trzeciego dnia pogrzebu wtórnego. Zasadnicza róznica
polega jednak na tym, ze w czasie pierwszego pogrzebu ryt bi gbee dotyczy
nie wdów, lecz dzieci zmarego ojca lub matki24.

23
Do ośmiu wdów z lineazu Mpwando doaczyo

sześć wdów z innych lineazy wioski
Sambul, w których obchodzono pogrzeby wtórne.
24
Zob. H. Z i m o ń. Rytuay pochówkowe starszych mezczyzn u ludu Konkomba z pónocnej Ghany. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 2 s. 145; t e n z e. Rytuay pochówkowe starszych kobiet u ludu Konkomba z pónocnej Ghany. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 9 s. 139.
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Po zakończeniu cześci rytualnej kazdej wdowie wlano do tykwy piwo do
picia. Podobnie jak na targu, kazdy z uczestników móg kupić piwo, orzechy
koli, sól czy inne drobne rzeczy. Odwiedziny wdów na targu maja równocześnie znaczenie rytualne i pragmatyczne25. Wdowy po śmierci meza nie moga
chodzić na targ przed pogrzebem wtórnym, gdyz sa one uwazane rytualnie za
nieczyste (tijo ). Jezeli w tym stosunkowo dugim okresie (3-4 lata) wdowa
ma potrzebe pójścia na targ, musi ona kazdorazowo otrzymać zgode starców.
Aby takie pozwolenie otrzymać, musi kupić za wasne pieniadze

sorgo i uwarzyć piwo. Po przeprowadzeniu rytów zwiazanych

z odwiedzeniem targu,
wszystkie wdowy moga chodzić bez pozwolenia starców na targ.

III. OSTATNIE DNI POGRZEBU WTÓRNEGO

Ostatnie trzy dni pogrzebu wtórnego w wiosce Sambul miay charakter
gościnny i cześciowo ludyczny. W czwartym i piatym

dniu (29-30.04.1991)
goście nawiedzali wiele zagród wioski Sambul. Czwarty dzień zwany jest
dniem wielkiego picia piwa (ndaan saakpiin daal). Poniewaz nie wystarczyoby piwa przygotowanego przez mieszkańców wioski, dlatego odwiedzajacy

ich krewni, powinowaci czy tez inni goście przynosili w garncach oraz mniejszych garnkach piwo. O wielkich wydatkach zwiazanych

z pogrzebem wtórnym świadczy duza liczba byda, a zwaszcza świń zabitych rankiem czwartego dnia. W lineazu Mpwando zabito 25 sztuk byda (krów i byczków) oraz
okoo 50 świń.
Przez cay dzień setki Konkombów odwiedzio kolejno wiele zagród ośmiu
lineazy wioski Nalongni, w których odbyy sie pogrzeby wtórne. W kazdej
zagrodzie goście byli czestowani piwem oraz otrzymywali kawaek miesa.
Z kolei ze swej strony niektórzy goście dawali za mieso pewna sume (np. 50
czy 100 cedis), która uwazana bya za pomoc w pokryciu wysokich kosztów
wtórnego pogrzebu. W tym dniu odwiedziem nastepujacych

gospodarzy
dwunastu zagród w lineazu Mpwando: Yinjir, Mbim, afoor, Unima a, Namur, Tawo, Niwiir, Ndwin, Bombo, Bisamba, Mami, katechista Sebastian
Taana.
Piaty
 dzień zwany jest dniem maego picia piwa (ndaan kpaa daal lub
ndaan sasa daal) i równiez aczy

sie z wizytami gości. Odwiedziem kilka

25

D. G. M a n d e l b a u m. Transcendental and Pragmatic Aspects of Religion. „American Anthropologist” 68:1966 s. 1174, 1183-1186.
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zagród: zagrode kapana ziemi Konji w lineazu Kukpasaab26, gospodarza
Sako z lineazu Bundando oraz gospodarza Niwiira i katechete Sebastiana
Taana z lineazu Mpwando.
Po poudniu odbyo sie pozegnanie zmarych kobiet z mieszkańcami zagród lineazu Mpwando. Kazda zmara kobiete symbolizowaa duza tykwa,
zwana likpiyil. Pozegnanie dotyczyo kobiet z innych rodów, które po zawarciu mazeństwa zamieszkay w Sambul, a takze kobiet pochodzacych

z Sambul, które wyszy za przedstawicieli innych rodów i zamieszkay w wioskach
mezów. Pogrzeb wtórny zameznych kobiet przeprowadza sie u Konkombów
zarówno w wiosce meza, jak i w wiosce pochodzenia zmarej kobiety. Po
pochówku zmarej zameznej kobiety, w miejscu jej zamieszkania krewni
zanosza jej tykwe do najstarszego mezczyzny lineazu wiekszego lub mniejszego, z którego pochodzia zmara kobieta. Na pogrzeb wtórny zameznych
kobiet, pochodzacych

z innych rodów, przynosi sie ich tykwy do wioski
meza.
Kobiety niosace
 na gowie tykwy likpiyil w towarzystwie innych kobiet
i dziewczat
 odwiedziy zagrody lineazu Mpwando27. Odwiedziny te byy
okazja do zabawy, tańców oraz picia piwa. Równocześnie w sposób symboliczny zmare kobiety zegnay sie z mieszkańcami zagród lineazu Mpwando,
z którego pochodziy lub mieszkay w tym lineazu zony wywodzace
 sie
z innych rodów. Po pogrzebie wtórnym tykwe likpiyil przenosi sie do wioski
pochodzenia umarej i przechowuje sie ja w zagrodzie jej najstarszego brata.
Ciao zameznej kobiety zawsze jest grzebane w poblizu zagrody jej meza,
a jedynie jej duch, symbolizowany przez tykwe, powraca do patrylinearnego
rodu i lineazu jej pochodzenia28.
Prezentacja i rozdzielanie rzeczy osobistych zmarego naczelnika Lee ana
(zwane w jezyku konkomba lifaal) odbyo sie w szóstym dniu (1.05.1991)
pogrzebu wtórnego. Dokonao sie to rano przed zagroda Namura, syna Leeana. Najpierw wyniesiono cztery skrzynie zawierajace
 jego wasność i umieszczono je po lewej stronie przedsionka, czyli chaty wyjściowej zagrody.
afoor, Ndwin, Jagir (starcy z lineazu Mpwando) przybyli do zagrody Namura przed godz. 9. Michael (syn Lee ana) i Tadii, syn zmarego Binna (brata
Lee ana) nosili ozdobne czapki i kolorowe narzutki. afoor kaza pilnie
zaprosić Inimbiwile, gospodarza zagrody oraz Tabimi (syna Konji) z lineazu

26
27
28

Przeprowadziem z nim trzy wywiady w 1991 roku.
Nieznana jest mi liczba tykw, poniewaz nie uczestniczyem w tym pozegnaniu wdów.
Obserwacja wasna. Zob. równiez T a i t. The Konkomba of Northern Ghana s. 139.
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Kukpasaab. Mieszkańcy tego lineazu sa partnerami rytualnymi (mantotiib, lp.
umaator)29 lineazu Mpwando. Inimbiwil (umaantor) otworzy cztery skrzynie i odwiaza

duzy worek z tytoniem. Cześć odziezy poozy na wyozonej
byczej skórze. Przed chata umieszczono równiez duzy garniec z piwem oraz
uk, koczan i strzay. Inimbiwil policzy pieniadze

znajdujace
 sie w jednej
ze skrzyń. Niektórzy z obecnych zaczeli zabierać pewne rzeczy. Yachim,
waściciel zagrody z wioski Jonayir, zabra trzy strzay. Starcy Ndwin i Jagir
zabrali nieco tytoniu, a afoor wybra sanday. Tabimi (umaantor) wybra
dwie strzay. Namur (waściciel zagrody) zabra dokumenty i pieniadze

Leeana. Inimbiwil trzyma koczan z trzema strzaami i ukiem. W tym czasie
afoor przemówi:
Chcemy narodzin dzieci i pomyślności w tej zagrodzie. Niech chopcy upoluja
króliki, niech pola pochrzynu przyniosa obfite plony. Niech kobiety maja mezów
i rodza dzieci. Syszeliśmy przemawiajace
 duchy zmarych ustami wrózbitów.
Prosimy ich o bogosawieństwo. Niech mamy dosyć pieniedzy na zakup ciezarówek, motocykli i przykrycie naszych domów blacha.
 Lee anie, pokazaliśmy
twój koczan, chcemy pokoju w zagrodach. Inimbiwil chce zozyć w ofierze piwo
na pozegnanie z toba.
 Lee anie, niech zgoda gości w naszych zagrodach, a nasze
uprawne pola przyniosa obfite plony. Niech w naszych zagrodach rodza sie dzieci
i dorastaja w zdrowiu.

Nastepnie Inimbiwil przed zozeniem ofiary z piwa powiedzia:
Mój partnerze rytualny, Lee anie, nie ma potrzeby powtarzać sów afoora.
Dzisiaj ofiaruje ci to piwo. Niech mieszkańcy rodu ciesza sie licznymi dziećmi
i niech wzrasta nasze bogactwo oraz nasze dobra. Niech zo i kopoty omijaja
nas.

Po tych sowach wyla piwo na ziemie, a potem wozy wszystkie wystawione rzeczy osobiste Lee ana do skrzyń, które wniesiono do zagrody zmarego naczelnika. Uroczystość prezentacji i rozdzielanie rzeczy osobistych
zakończono poczestunkiem piwa.

29

Istotna role w zyciu spoecznym i religijnym Konkombów odgrywaja wiezy rytualne
miedzy lineazami i rodami. Czonkowie pewnych lineazy wiekszych oraz rodów tego samego
lub rzadziej innego plemienia sa partnerami rytualnymi. Ich obecność w rytuaach pogrzebowych jest konieczna, gdyz penia oni wazne funkcje w róznych czynnościach i rytach pochówkowych, a takze przy pogrzebach wtórnych. Zob. T a i t. The Political System of Konkomba
s. 217 n.; t e n z e. The Konkomba of Northern Ghana s. 127-130.
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Ostatnim wydarzeniem, w którym uczestniczyem, byo strzelanie do supka (zwany kipil w dialekcie plemienia Bimonkpom, lipil w jezyku konkomba)
i koguta. Takie strzelanie odbywa sie tylko po śmierci najstarszego mezczyzny rodu, w tym wypadku naczelnika wioski Lee ana. Ma ono tez znaczenie
symboliczne, podkreśla pozycje spoeczna najstarszego mieszkańca i naczelnika wioski Sambul, honoruje go takze jako znanego myśliwego30. Mwalbu,
który peni role lidera tego strzelania, pochodzi z lineazu Benagbaczar. Jest
on jedynym przedstawicielem tego lineazu w Sambul. Mieszka razem z lineazem Bina ab, którego czonkowie sa partnerami rytualnymi lineazu Benagbaczar. W przeszości i obecnie tylko przedstawiciele tego lineazu mogli przygotować supek. Strzelanie wzbudzio duzo emocji, radości i wielkie zainteresowanie mezczyzn, kobiet, modziezy i dzieci (ponad sto osób uczestniczyo
w tym ludycznym wydarzeniu).
Strzelanie do supka i koguta zakończyo sześciodniowy rytua pogrzebu
wtórnego w lineazu Mpwando oraz innych siedmiu lineazach wioski Sambul.
Reszte dnia spedzono na wypoczynku, ucztowaniu (m.in. strzelcy zjedli mieso
ugotowanego koguta) i piciu piwa.

*
Afrykanie nie uwazaja śmierci za fakt natychmiastowy i ostateczny, a osoby zmarej ani za zyjac
 a,
 ani za ostatecznie zmara.
 Ten okres przejściowy
miedzy pochówkiem a pogrzebem wtórnym trwa u Konkombów trzy lub
cztery lata. Przeduzenie okresu przejściowego spowodowane jest koniecznościa zebrania przez krewnych zmarych w danym rodzie wystarczajacej

ilości
pozywienia potrzebnego do przeprowadzenia wtórnego pogrzebu. Okres przejściowy kończy sie pogrzebem wtórnym, który trwa u Konkombów od pieciu
do siedmiu dni. W bardzo rozlegej wiosce Sambul, liczacej

az 10 lineazy,
w których znajduje sie okoo 95 zagród, pogrzeb wtórny odby sie równocześnie w ośmiu lineazach. W artykule przedstawiono i analizowano pogrzeb
wtórny w lineazu Mpwando, który trwa sześć dni i odby sie w okresie
26.04-1.05.1991 roku.
Porównujac
 ten pogrzeb wtórny plemienia Bimonkpom w Sambul z trzema
pogrzebami wtórnymi plemienia Biczabob w wioskach Nalongni, Sobib i Ku30
Podobne strzelanie do supka i koguta odbyo sie w wiosce Nalongni w szóstym dniu
pogrzebu wtórnego (20.03.1991), w którym wspominano zmarego starca Pwanji Nantora,
najstarszego mieszkańca wioski. Zob. Z i m o ń. Pogrzeby wtórne u ludu Konkomba s. 148.
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mawateek, mozna stwierdzić zarówno podobieństwa wielu zwyczajów i rytów,
jak i pewne róznice. Ze wzgledu na duza liczbe zmarych osób tylko w Sambul przeprowadzono ryty dywinacyjne w drugim i trzecim dniu. Zwyczajowo
jednak dywinacja w trzecim dniu w Sambul bya wazniejsza, co potwierdza
wage tego dnia dla wrózenia u Konkombów. Zupena nowościa w Sambul
byo odwiedzenie targu przez wdowy oraz osoby towarzyszace
 wieczorem
trzeciego dnia. W wiosce Sambul wdowy nie odwiedziy farmy w buszu
nalezacej

do najstarszego zmarego mezczyzny czy innych starszych mezczyzn, co dokonuje sie u plemienia Biczabob i Nakpantiib. U plemion Bimonkpom, Binalob i Bigbem wdowy odwiedzaja farme najstarszego zmarego
mezczyzny kilka dni po pochówku. Strzelanie do supka i koguta w Sambul
zakończyo wyjatkowo

pogrzeb wtórny. U Biczabobów pogrzeb wtórny
zawsze kończy prezentacja i podzia rzeczy osobistych zmarych starców.
Wymagajaca
 duzych nakadów finansowych uroczystość wtórnego pogrzebu odbywa sie w kazdej wiosce co kilka lat i organizowana jest dla wszystkich zmarych w okresie od ostatniego wtórnego pogrzebu. Dopiero po pogrzebie wtórnym zmary starzec (lub staruszka) osiaga
 godność przodka,
a jego wasność (ziemia, zony, przedmioty sakralne i wadza) zostaje odziedziczona i przejeta za pośrednictwem najstarszego czonka lineazu przez
krewnych zmarego w linii prostej, a wiec braci i synów, zgodnie z zasada
starszeństwa. Pogrzeb wtórny kończy przejściowy okres niepewności, otwiera
umarym droge do krainy przodków i potwierdza osiagnie
  cie przez starszych
mezczyzn i kobiety godności przodka. Od tego momentu Konkombowie
wspominaja zmarych starszych mezczyzn i kobiety z innymi przodkami
w rytuaach o charakterze domowym, lineazowym, rodowym i ponadrodowym, odprawianych w róznych sytuacjach zyciowych. W postawie szacunku
i zaufania staraja sie oni przez modlitwy i ofiary uzyskać poparcie oraz przychylność przodków, którzy jako pośrednicy miedzy bogiem Uwumbor a zyja
cymi biora aktywny udzia w zyciu spoeczności i wpywaja na losy zyjacych.

Przeprowadzenie róznych rytów i czynności symbolicznych pogrzebu wtórnego podkreśla, ze zmarli oraz wspólnota zmieniaja swe role i funkcje. Zmary z osoby zagrazajacej

spoeczności staje sie jej opiekunem jako czonek
niewidzialnej spoeczności duchów przodków. Pogrzeb wtórny kończy ostatecznie okres zaoby po umarych, potwierdza tryumf spoeczności nad śmiercia,
 podkreśla wartość zycia oraz przeprowadza wspólnote przez trudny czas
kryzysu spowodowanego śmiercia jej czonków. Ponadto pogrzeb wtórny
integruje grupy etniczne i pomaga zyjacym

w zaakceptowaniu nowego statusu
oraz wprowadza ich do normalnych relacji z krewnymi i innymi ludźmi.
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SECONDARY FUNERAL AMONG THE BIMONKPOM TRIBE OF THE KONKOMBA
PEOPLE OF GHANA

S u m m a r y
The Konkomba, like other African peoples, do not consider the fact of death as immediate
and final nor the dead person as either living or finally dead. Among the Konkomba, this
transitory period between burial and secondary funeral lasts three or four years. The transitory
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period finishes with the secondary funeral, which lasts five to seven days. In a very expansive
village of Sambul, including as many as 10 lineages and comprising about 95 homesteads, the
secondary funeral took place simultaneously in eight lineages. The paper presents and analyses
the secondary funeral in the lineage of Mpwando, where the author took part. This funeral
lasted six days and was held between 26 April and 1 May, 1991.
Comparing this secondary funeral of the Bimonkpom tribe in the village of Sambul with
three secondary funerals of the Bichabob tribe in the villages of Nalongni, Sobib and Kumawateek, both similarities and certain differences can be observed in a number of customs and
rites. Because of a large number of deceased people only in Sambul, divination rites were held
on the second and third days. However, as a custom, divination on the third day in Sambul
was more important, which confirms the significance of this day for divination among the
Konkomba. A complete novelty in Sambul was visiting the market place by widows and
accompanying persons in the evening of the third day. In the village of Sambul the widows
did not visit the farm in the bush belonging to the oldest man or other older men, which is
done in the tribes of Bichabob and Nakpantiib. In the tribes of Bimonkpom, Binalob and
Bigbem, the widows visit the farm of the oldest man a few days after the burial. Shooting at
a pole and a rooster in Sambul closes exceptionally the secondary funeral. Among the Bichabob the presentation and division of personal belongings of the deceased old men always ends
the secondary funeral.
The costly celebration of the secondary funeral, which requires a substantial financial
spending on food and beer, is held in each lineage of Sambul every few years in remembrance
of all who died since the last secondary funeral. It is only after the secondary funeral that
a dead old man (or an old woman) can attain the dignity of an ancestor and his property (land,
wives, sacred objects and power) is inherited and taken over via the mediation of the oldest
member of the lineage by the dead person’s relatives who are his lineal descendants, that is
brothers and sons, according to the principle of primogeniture.
The secondary funeral finishes the transitory period of uncertainty, opens the way for the
dead to the ancestors’ realm and confirms that older men and women have achieved the dignity of ancestors. From that time on, the Konkomba recall the deceased men and women together
with other ancestors in the rituals that have home, lineage, clan and supraclan character performed in different life situations. In an attitude of respect and trust, they try – through their
prayers and offerings – to gain the support and favour of the ancestors, who – as mediators
between god Uwumbor and the living – take an active part in the life of the community and
influence the fate of the living.
The performance of different rites and symbolical activities of the secondary funeral emphasizes that the dead and the community change their roles and functions. The dead person
is transformed from somebody who threatens the community to its guardian as a member of the
invisible community of the dead. The secondary funeral ultimately finishes the mourning period
after the dead, it confirms triumph of the community over death, emphasizes the value of life
and leads the community through the hard crisis caused by the death of its members. Besides,
the secondary funeral integrates the ethnic groups, helps the living people to accept the new
status, and introduces them into the normal relations with the relatives and other people.
Summarized by Henryk Zimoń SVD
Sowa kluczowe: pogrzeb wtórny, zaoba, ryty puryfikacyjne, ryty dywinacyjne, ryty pozegnania, przodkostwo, lud Konkomba, plemie Bimonkpom, pónocna Ghana.
Key words: secondary funeral, mourning, puryfying rites, divinatory rites, farewell rites,
ancestry, the Konkomba people, the Bimonkpom tribe, northern Ghana.

