WSPÓàCZESNA AFRYKAēSKA MYĝL POLITYCZNA
ħRÓDàA LEGITYMACJI TRADYCYJNEGO
WàADZTWA WE WSPÓàCZESNEJ AFRYCE
JAKO PRZYCZYNEK DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA
JEGO ROLI I FENOMENU TRWANIA
(RozwaĪania Kwame Anthony’ego Appiaha i ich krytyka)1

KRZYSZTOF TRZCIēSKI
Legitymacja naleĪy do kluczowych zagadnieĔ myĞli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana miĊdzy innymi z takimi terminami jak paĔstwo, wáadza, obywatele (poddani), prawa i obowiązki. PojĊcie legitymacji jest niezwykle waĪne
i byü moĪe wáaĞnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym
artykule nie bĊdziemy jednak analizowaü sporów deÞnicyjnych. Ograniczymy siĊ
do podejĞcia, jakie proponuje Roger Scruton2, unikając przedstawienia Ğcisáej deÞnicji. Termin „legitymacja” okreĞla, jego zdaniem, to samo, co pojĊcia „prawo-

1

PodstawĊ tego artykuáu stanowią dwa referaty. Pierwszy z nich zostaá wygáoszony 19 maja
2009 na konferencji pt. „Antropologia polityki i polityka w antropologii”, zorganizowanej w BĊdlewie przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk; drugi – 2 grudnia 2009 na
konferencji pt. „Leadership Values in Africa” zorganizowanej w Nsukka przez Faculty of Arts na
University of Nigeria. WczeĞniejszą wersjĊ tego artykuáu przeczytali: Wiesáawa Bolimowska, David
Coplan, Ana Roque, Ewa Siwierska, Bogdan StefaĔski, Maágorzata Szupejko, Robert Tonkinson.
W dyskusjach po przedstawieniu referatów udziaá wziĊli m.in.: Franc Ter Abagen, Mirosáawa DrozdPiasecka, Gloria Monica T. Emezue, Ben Nwosu. Autor dziĊkuje wszystkim czytelnikom i dyskutantom za inspirujące uwagi i pytania. Na uksztaátowanie zawartej w tym artykule krytyki wpáynĊáy
rozmowy i obserwacje autora poczynione w trakcie pobytu u ghaĔskich Aszantów w 1998 oraz na
róĪnych tradycyjnych dworach królewskich w Kamerunie w 2008 i Nigerii w 2009.
2
Roger Scruton, Legitymacja (legitimacy) w: idem, Sáownik myĞli politycznej, przeá. Tomasz
BieroĔ, Wydawnictwo Zysk i S-ka, PoznaĔ 2002, s. 187.
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mocnoĞü wáadzy” bądĨ „prawowite panowanie”3. Gdy rządzący dzierĪą wáadzĊ
nie posiadając do tego uprawnienia, wówczas mówimy, Īe wáadza jest przez nich
wykonywana bez legitymacji. Legitymacja dotyczy relacji miĊdzy obywatelami
(poddanymi) a wáadzą paĔstwową lub – jak ma to miejsce na przykáad w Afryce
Subsaharyjskiej – lokalnym wáadztwem tradycyjnym. PojĊcie legitymacji odnosi
siĊ przede wszystkim do tak podstawowych zagadnieĔ jak podporządkowanie siĊ
obywateli (poddanych) decyzji wáadz4 oraz prawo wáadzy paĔstwowej (lub tradycyjnej) do ograniczania wolnoĞci obywateli (poddanych).
Legitymacja byáa istotnym problemem politycznym na przestrzeni ludzkich
dziejów i we wszystkich obszarach Ğwiata. RównieĪ i dziĞ stanowi aktualną kwestiĊ. Wáadza we wspóáczesnych paĔstwach demokratycznych czerpie legitymacjĊ z woli elektoratu wyraĪonej w wyborach. Nawet w takim wydawaáoby siĊ
idealnym stanie rzeczy legitymacja niejednokrotnie stanowi przedmiot dyskusji.
Seymour Martin Lipset5 pisze w tym kontekĞcie o „szacunkowoĞci” czy teĪ wzglĊdnoĞci legitymacji i uwaĪa, Īe ludzie w paĔstwie uznają istniejący w nim system
polityczny jako posiadający legitymacjĊ lub nie w zaleĪnoĞci od tego, czy wartoĞci
systemu odpowiadają wartoĞciom przez nich wyznawanym. I tak na przykáad, gdy
prezydentem demokratycznego paĔstwa zostanie popierany przez nas kandydat,
automatycznie uznajemy jego wáadzĊ za legitymowaną. JeĞli jednak wybory prezydenckie wygra osoba, której nie darzymy poparciem czy zaufaniem, wówczas
zdarza siĊ nam podwaĪaü jej legitymacjĊ, zwáaszcza gdy zostaáa wybrana na urząd
w sytuacji niskiej frekwencji wyborczej.
W paĔstwach pokolonialnej Afryki problem legitymacji jest daleko bardziej
skomplikowany niĪ w Ğwiecie zachodnim. Podczas gdy Max Weber6 wyróĪniá
trzy czyste typy prawomocnego panowania (legalne, tradycyjne i charyzmatyczne)
w paĔstwie, David Beetham7 uznaá, Īe typologia ta jest nieadekwatna ze wzglĊdu
na róĪnorodnoĞü rodzajów wáadzy, które istniaáy w XX wieku. Pogląd Beethama
odpowiada po czĊĞci sytuacji w Afryce, gdzie w przypadku wielu pokolonialnych
3

Pokrewny termin „legitymizacja” oznacza, zdaniem Scrutona, „proces, za pomocą którego
wáadza zyskuje akceptacjĊ rządzonych, wytwarzając przekonanie, Īe posiada legitymacjĊ” (idem,
Legitymizacja (legitimation), w: Sáownik myĞli politycznej..., s. 188). Termin „legitymizacja” bywa
uĪywany w piĞmiennictwie naukowym w znaczeniu terminu „legitymacja”.
4
Zob. C.K. Ansell, Legitimacy: Political, w: Neil J. Smelser, Paul B. Baltes (eds.), International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Vol. 13, Elsevier, Amsterdam 2001, s. 8704,
gdzie jest mowa o sytuacji, w której wáadza zdobywa legitymacjĊ, poprzez dostarczanie argumentów,
dla których „obywatele powinni byü posáuszni” jej decyzjom.
5
Seymour Martin Lipset, Homo Politicus. Spoáeczne podstawy polityki, przeá. GraĪyna Dziurdzik-KraĞniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 81.
6
Zob. szerzej Max Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiaáy do dziejów wspóáczesnej socjologii zachodniej, wyboru dokonali Wáodzimierz
DerczyĔski, Aleksandra JasiĔska-Kania, Jerzy Szacki, PWN, Warszawa 1975, s. 539–550.
7
David Beetham, Political Legitimacy, w: Kate Nash, Alan Scott (eds.), The Blackwell Companion to Political Sociology, Blackwell, Malden (MA)-Oxford 2001, s. 107.
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paĔstw przetrwaáy róĪne lokalne systemy wáadzy przedkolonialnej (królestwa,
suátanaty, wodzostwa) o legitymacji tradycyjnej, przy jednoczesnym istnieniu na
poziomie ogólnopaĔstwowym panowania legalnego lub quasi-legalnego, mniej
lub bardziej zgodnego z paĔstwowym porządkiem prawnym8.
Rola wáadztwa tradycyjnego we wspóáczesnym, republikaĔskim paĔstwie jest
przedmiotem zainteresowania róĪnych intelektualistów afrykaĔskich. Szczególnie ciekawe poglądy prezentuje Kwame Anthony Appiah9, myĞliciel pochodzący
z Ghany, który uwaĪa, Īe dla zrozumienia wspóáczesnego znaczenia i fenomenu
trwania wáadzy tradycyjnej w Afryce naleĪy zwróciü uwagĊ na Ĩródáa posiadanej
przez nią legitymacji10.
Appiah przedstawia rozmaite Ĩródáa: symboliczne, religijne oraz paĔstwowe, z których afrykaĔscy lokalni monarchowie czy wodzowie czerpią uprawnienie do sprawowania swojej wáadzy oraz posáuch wĞród poddanych. Umniejszając jednak ich znaczenie, Þlozof dochodzi do wniosku, Īe podstawowym Ĩródáem legitymacji wáadzy
tradycyjnej we wspóáczesnym paĔstwie afrykaĔskim jest fakt, Īe wáadza ta, stanowiąc
waĪny punkt odniesienia dla danego ludu, wzmacnia czy teĪ przyczynia siĊ do rozkwitu jego poczucia wáasnej wartoĞci – dobra, które związane jest z pojĊciem toĪsamoĞci. Pogląd ten stanowi argument dla podjĊcia próby pogodzenia trwania afrykaĔskiej
wáadzy tradycyjnej z teorią liberalną. Zadanie, jakie stawia sobie Appiaha jest równieĪ
dąĪeniem do przekonania samego siebie co do takiej moĪliwoĞci.
Filozof, niechĊtny wobec wiĊkszoĞci zhierarchizowanych systemów politycznych i spoáecznych, uznaje bowiem prawa polityczne jednostek rozumianych jako
obywatele11, nie zaĞ jednostek postrzeganych jako depozytariuszy jakiegoĞ przypisanego bądĨ dziedzicznego statusu. Na przykáadzie monarchii Aszantów, wylicza koszty, jakie z punktu widzenia wiernoĞci zasadom liberalnym pociąga za
sobą jego przyzwolenie na istnienie tradycyjnej wáadzy. Wybór wáadcy Aszantów
8

O panowaniu charyzmatycznym, związanym z uczuciowym oddaniem rządzonych wáadcy,
moĪemy mówiü w przypadku niektórych paĔstw afrykaĔskich utworzonych w okresie dekolonizacji,
zwáaszcza gdy na ich czele stanĊli przywódcy tzw. ruchów narodowo-wyzwoleĔczych. O panowaniu charyzmatycznym, na páaszczyĨnie wáadzy tradycyjnej, moĪemy mówiü zwáaszcza w przypadku
wáadcy uzbrojonego w zdolnoĞci magiczne. Por. Max Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania…, s. 545 i s. 549.
9
Kwame Anthony Appiah (ur. w 1954) jest Þlozofem i powieĞciopisarzem, profesorem na Uniwersytecie Princeton, autorem wielu prac z ÞlozoÞi kultury, jĊzyka, umysáu, polityki oraz etyki.
Obecnie pisze miĊdzy innymi o kwestiach rasy, toĪsamoĞci, kosmopolityzmu.
10
Por. Michaá Tymowski, PaĔstwo i plemiĊ w dziejach Czarnej Afryki, w: Ryszard Vorbrich
(red.), PlemiĊ, paĔstwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, Biblioteka Telgte, PoznaĔ 2007, s. 157, gdzie autor o pisze o zjawisku braku jednej podstawy
legitymującej wáadzĊ w Afryce w perspektywie historycznej.
11
Appiah uĪywa terminu „obywatele” w sensie zarówno prawnym (zob. juridical citizens w:
Kwame Anthony Appiah, In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture, Oxford University Press, New York-Oxford 1992, s. 148) jak i politycznym. W tym drugim znaczeniu uĪywa jednak
równieĪ terminu „poddani” (subjects) w odniesieniu do pozycji jednostek w paĔstwach afrykaĔskich
(zob. ibidem, s. 171).
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z grona czáonków królewskiego lineaĪu obraĪa, jego zdaniem, liberalną zasadĊ
równej dostĊpnoĞci stanowisk dla talentów. PoniewaĪ Aszantowie są ludem, a nie
prywatnym stowarzyszeniem, Þlozof uwaĪa, Īe zasady czáonkostwa i wykluczenia z ich wspólnoty „róĪnicują obywateli w sposób, który zazwyczaj mógáby byü
uwaĪany za dyskryminacyjny”12. Appiah przyznaje ponadto, Īe tradycyjna monarchia umacnia te formy hierarchii spoáecznej, które nie korespondują z liberalnym
postulatem równej godnoĞci ogóáu jednostek. Taka perspektywa winna generowaü
ogólną negatywną ocenĊ tradycyjnej wáadzy typowej dla Aszantów, ludu, z którego Appiah siĊ wywodzi. Jest jednak inaczej.

O znaczeniu wáadzy tradycyjnej
w kontekĞcie Ĩródeá jej legitymacji
Appiah podchodzi krytycznie do wiĊkszoĞci ról, jakie przypisuje siĊ wáadzy
tradycyjnej we wspóáczesnym porządku paĔstwowym. I tak na przykáad, jak zauwaĪa, kazus Bugandy przedstawiany bywa jako „kulturowe” umiejscawianie monarchii we wspóáczesnej paĔstwowoĞci ugandyjskiej. Nie jest jednak dla Þlozofa
jasne, na czym ów model „kulturowy” miaáby polegaü. Appiah twierdzi, Īe prĊdzej
czy póĨniej, tradycyjny wáadca i tak musi staü siĊ przewodnikiem politycznym dla
swych poddanych.
Instytucje wáadzy tradycyjnej bywają równieĪ uznawane za czĊĞü spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Zgodnie z rozumieniem Appiaha, spoáeczeĔstwo obywatelskie „oznacza Īycie publiczne poza formalnymi strukturami paĔstwa oraz gospodarki. SpoáeczeĔstwo obywatelskie tworzą rodziny, koĞcioáy, Ğwiątynie i meczety,
organizacje pozarządowe, kluby piákarskie i tym podobne”13. Tymczasem, jak
zauwaĪa Þlozof, tradycyjna wáadza nadal musi byü postrzegana z perspektywy
jej usytuowania w otoczeniu politycznym paĔstwa. Wynika to z celów, dla jakich
zostaáa powoáana i dziaáaáa, a takĪe z powodu jej obecnych (niekiedy silnie rozbudowanych) róĪnorakich uprawnieĔ, czĊstokroü umocowanych we wspóáczesnym
paĔstwowym porządku prawnym. Trudno byáoby zatem w prosty sposób uznaü ją
za czĊĞü spoáeczeĔstwa obywatelskiego.
Appiah odrzuca teĪ znaczenie ekonomicznej roli tradycyjnych instytucji politycznych. Nie są one, jego zdaniem, „prywatnymi aktorami gospodarczymi”, nawet jeĞli niekiedy naduĪywają swej pozycji choüby w kontekĞcie praw związanych
z rozdziaáem ziemi. Filozof nie zgadza siĊ równieĪ z tym, by postrzegaü tradycyjne
wáadztwo po prostu jako reprezentanta wáadzy paĔstwowej w terenie, choüby wáaĞnie w kontekĞcie zarządzania jakimiĞ formami wáasnoĞci.
12

Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource, w: Teodros Kiros (ed.), Explorations in African Political Thought: Identity, Community, Ethics, Routledge, New York-London,
2001, s. 50.
13
Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 47.
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GrudzieĔ 2009 – Dwór króla Ile-Ife (pád.-zach. Nigeria): UroczystoĞü zatwierdzenia wyboru lokalnego wodza
(fot. K. TrzciĔski)

W konsekwencji Appiah uwaĪa, Īe moĪemy mieü pewnoĞü co do tego, czym nie
jest tradycyjna wáadza w czasach wspóáczesnych: ani kulturowym skansenem, ani
spoáeczeĔstwem obywatelskim, ani gospodarką, ani paĔstwem, choü dzieli z nimi
pewne cechy wspólne. Na przykáad popularnoĞü monarchii poĞród Aszantów stanowi siáĊ polityczną, a zatem to, co charakterystyczne dla paĔstwa. Dobrowolne
wsparcie monarchii przez jej poddanych nosi znamiona ÞlozoÞi spoáeczeĔstwa
obywatelskiego. Zarządzanie ziemią ma zaĞ wymiar ekonomiczny. MoĪna by zatem postrzegaü tradycyjną wáadzĊ jako swoistą instytucjĊ hybrydową. Appiah tego
jednak nie czyni.
Pozytywnie odnosi siĊ natomiast do propozycji kameruĔskiego Þlozofa Ajume
Wingo, który widzi dla tradycyjnych instytucji politycznych rolĊ „teatrów obywatelskiej pedagogiki”, a zatem oĞrodków wpajania ludziom pewnych norm, które
Wingo okreĞla mianem obywatelskich14. Ów model wychowawczy ma siĊ wią14

Zob. Ajume H. Wingo, Fellowship Associations as a Foundation for Liberal Democracy in
Africa, w: Kwasi Wiredu (ed.), A Companion to African Philosophy, Blackwell, Oxford 2004, s.
450-459; idem, Good Government is Accountability, w: Teodros Kiros (ed.), Explorations in African Political Thought: Identity, Community, Ethics..., s. 151–170; idem, Living Legitimacy: A New
Approach to Good Government in Africa, “New England Journal of Public Policy”, Vol. 16, No. 2,
Spring/Summer 2001, s. 49–70.
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zaü z mobilizacją Ğrodków publicznych przez tradycyjnych wáadców, jak choüby
Asantehene w Ghanie czy KabakĊ w Ugandzie, na przykáad na edukacjĊ i opiekĊ
zdrowotną.
Appiah jest tym niemniej przekonany, Īe we wspóáczesnym paĔstwie afrykaĔskim rola tradycyjnego wáadztwa jest znacznie gáĊbsza. UwaĪa, Īe chcąc to wykazaü, naleĪy przyjrzeü siĊ Ĩródáom legitymacji wáadzy tradycyjnej. Pierwsze z nich
moĪna by okreĞliü jako religijne. WiąĪe siĊ ono z rolą wáadcy jako poĞrednika
miĊdzy Ğwiatem przodków a Ğwiatem Īywych. Appiah traktuje to Ĩródáo z pewną
dozą sceptycyzmu, przyznając jednak, Īe „o duchach królewskich przodków nadal
myĞli siĊ jako o zdolnych do wywoáywania [pewnych oczekiwanych] skutków”15.
Istotniejszym Ĩródáem jest, wedáug Þlozofa, powszechne uznanie dla zwyczajowych norm i procedur jako obowiązujących równieĪ w czasach wspóáczesnych.
Jest to Ĩródáo symboliczne legitymacji wáadzy tradycyjnej. Innymi sáowy, wáadza
ta peáni rolĊ symbolu – noĞnika tradycji. Appiah uwaĪa, Īe logika tradycyjnych
sposobów rządzenia jest znacznie bardziej uchwytna na przykáad dla Aszantów
niĪ logika oraz dziaáania wspóáczesnej wáadzy paĔstwowej. Bycie mianowanym
w zgodzie z procedurami o dáugiej tradycji ma dla Aszantów wielkie znaczenie.
Michaá Tymowski pisząc o stopniowym nabywaniu przez daną dynastiĊ legitymacji, wskazuje, Īe w warunkach afrykaĔskich wierzono, iĪ „cnoty przodków przekazywane są potomnym, Īe nastĊpuje kumulacja cech potrzebnych do chwalebnego
rządzenia”16. I tak monarcha oraz wodzowie są u Aszantów obdarzani szacunkiem,
który nie jest, zdaniem Appiaha, ugruntowany instrumentalnie.
Tradycyjna monarchia czerpie Ĩródáo swojej legitymacji równieĪ z uznania
paĔstwowego. BĊdziemy je nazywaü paĔstwowym Ĩródáem legitymacji wáadzy
tradycyjnej. Na przykáad u Aszantów procedura ustanawiania wodzów jest uregulowana i zalegalizowana przez prawo paĔstwowe i podlega rewizji sądów publicznych. Wodzowie ci mają równieĪ zagwarantowane przez paĔstwo uprawnienia
w zakresie gospodarowania i zarządzania ziemią na obszarze swego wáadztwa.
Uprawnienia owe, jak podkreĞla Appiah, byáy podtrzymywane zarówno przez
wáadze kolonialne, jak i przez rządy – wojskowe oraz cywilne – doby pokolonialnej. Lokalne wáadztwo jest wiĊc dzisiaj legitymowane w jakiejĞ mierze zarówno
przez tradycjĊ, jak i przez wspóáczesne paĔstwo.

Korelacja miĊdzy trwaniem wáadzy tradycyjnej
a poczuciem wáasnej wartoĞci poddanych

W caáym dyskursie na temat roli i trwania lokalnego wáadztwa oraz Ĩródeá jego
legitymacji w czasach wspóáczesnych nie dostrzega siĊ jednak, zdaniem Appiaha,
pewnego zasadniczego – równieĪ z punktu widzenia teorii liberalnej – dobra w po15
16
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staci poczucia wáasnej wartoĞci17, które ma jakoby wzmacniaü czy rozbudzaü
u poddanych wáadza tradycyjna.
Poczucie wáasnej wartoĞci wiąĪe siĊ bezpoĞrednio z pojĊciem toĪsamoĞci, które,
jak podkreĞla Appiah, „odnosi siĊ do takich cech charakteryzujących ludzi jak rasa,
etnicznoĞü, przynaleĪnoĞü paĔstwowa (nationality), páeü, religia czy seksualnoĞü
(...)”18. Wymienione cechy silnie ksztaátują toĪsamoĞü jednostki. Indywidualny wymiar toĪsamoĞci jest zatem tworzony po czĊĞci przez jej wymiar zbiorowy.
ToĪsamoĞü stanowi jeden z najistotniejszych wątków w caáej twórczoĞci Þlozofa. W jednej ze swych prac Appiah pisze, Īe praktycznie kaĪdy Afrykanin
o reßeksyjnej osobowoĞci staje dziĞ w obliczu problematyki toĪsamoĞci i dodaje,
Īe „w Īyciu wspóáczesnej Afryki toĪsamoĞü róĪnego typu – etniczna, paĔstwowa,
rasowa oraz kontynentalna – ma ogromne znaczenie etyczne i polityczne”19.
Rozwijając temat toĪsamoĞci, Appiah nawiązuje do teorii etykietowania20
i twierdzi, Īe dziaáania jednostek są niejako ksztaátowane przez nadawanie im „etykiet” przez innych ludzi. Etykiety odgrywają rolĊ w procesie budowania toĪsamoĞci, gdyĪ są powiązane z przypisaniem do pewnej zbiorowoĞci, a zatem i z oczekiwaniami dotyczącymi odpowiedniego zachowania jej czáonka. Etykiety mają
zatem swoje Ĩródáo w systemie kulturowym, w którym jednostka funkcjonuje,
i związane są z obowiązującymi w nim normami i wzorami. Filozof pisze, Īe „kiedy juĪ etykiety zostają ludziom przyklejone, wyobraĪenia dotyczące ludzi, którzy
pasują do etykiety, zaczynają mieü skutki spoáeczne i psychologiczne. W szczególnoĞci, wyobraĪenia owe ksztaátują to, w jaki sposób ludzie postrzegają siebie
samych i swoje przedsiĊwziĊcia”21. Ludzie tworzą swoje koncepcje dobrego Īycia
poprzez odwoáywanie siĊ do dostĊpnych etykiet. Appiah dowodzi, Īe na przykáad
Aszant w procesie „identyÞkowania siebie” ksztaátuje „swoje Īycie poprzez myĞlenie, Īe coĞ jest odpowiednim celem lub wáaĞciwym sposobem zachowania siĊ,
jaki przystoi Aszantowi (...)”22.
Appiah podkreĞla, Īe traktowanie poczucia wáasnej wartoĞci jako istotnego dobra jest wyraĨnie zauwaĪalne w teorii liberalnej od czasów Rawlsa. Zob. John Rawls, Teoria sprawiedliwoĞci,
przeá. Maciej Panufnik, Jarosáaw Pasek, Adam Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1994, zwáaszcza s. 247 i n. oraz s. 600.
18
Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 50.
19
Kwame Anthony Appiah, African Philosophy and African Literature, w: Kwasi Wiredu (ed.),
A Companion to African Philosophy…, s. 538.
20
Autorem – uĪywanej dziĞ gáównie w psychologii, psychiatrii i kryminologii – teorii etykietowania (labeling theory) jest socjolog Howard S. Becker. Zob. Howard Saul Becker, Outsiders:
Studies in The Sociology of Deviance, The Free Press, New York 1963 i dalsze wydania. Appiah ma
jednak zapewne na myĞli jakąĞ zmodyÞkowaną wersjĊ wspomnianej teorii. Na temat modyÞkacji
teorii Beckera zob. na przykáad Bruce G. Link, Francis T. Cullen, Elmer Struening, Patrick E. Shrout,
Bruce P. Dohrenwend, A ModiÞed Labeling Theory Approach to Mental Disorders: An Empirical
Assessment, “American Sociological Review”, Vol. 54, No. 3, June 1989, s. 400–423.
21
Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 52.
22
Ibidem.
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To, Īe ktoĞ jest Aszantem, jest dla Appiaha równoznaczne z dziedziczeniem
tradycji Aszantów, nie zaĞ z jej wyborem. Wyborem jest odgrywanie pewnej roli
mieszczącej siĊ w ramach danej konwencji, na przykáad zawodowej23. Tymczasem
rasa czy etnicznoĞü naleĪą do tych cech toĪsamoĞci indywidualnej, na które jednostka nie ma wpáywu24. IdentyÞkowanie siĊ z kulturą i tradycją Aszantów, a wiĊc
myĞlenie o sobie jako o Aszancie i postĊpowanie zgodnie z konwencjami zachowaĔ typowymi dla Aszantów, nie jest zatem jedynie kwestią woli.
Appiah jest zdania, Īe wymiar zbiorowy indywidualnej toĪsamoĞci jednostki
leĪy u podáoĪa odczuwania przez nią dumy z bycia czáonkiem ludu Aszantów.
Filozof pisze: „kiedy myĞlĊ o sobie jako o Aszancie, mogĊ byü dumny ze zbiorowych osiągniĊü czy teĪ symbolicznego dziedzictwa Aszantów – podobnie jak
mogĊ cieszyü siĊ osiągniĊciami innych Aszantów (choüby wtedy, gdy piákarz
z Kumasi odnosi sukcesy w Pucharze ĝwiata!)”25. Owo symboliczne dziedzictwo
w przypadku wielu jednostek naleĪy, jak twierdzi Appiah, do fundamentów poczucia wáasnej wartoĞci. Filozof uznaje rodzime tradycyjne instytucje polityczne za superstruktury toĪsamoĞci Aszantów. Ewentualna likwidacja monarchii,
Jak w przypadku paryskiego kelnera, którego przykáad przywoáuje Appiah w Ğlad za Ianem
Hackingiem (Making Up People, w: Edward Stein (ed.), Forms of Desire: Sexual Orientation and the
Social Constructionist Controversy, Routledge, New York 1998, s. 87). Hacking zapoĪycza postaü
kelnera od Sartre’a (zob. szerzej Jean-Paul Sartre, Byt i nicoĞü. Zarys ontologii fenomenologicznej,
przeá. Jan Kieábasa, Piotr Mróz, Rafaá Abramciów, Remigiusz RyziĔski, Paulina Maáochleb, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 97–99, s. 126–127, s. 473). Appiah wskazuje, Īe kelner
odgrywa przed swoimi klientami rolĊ, jakiej oni od niego oczekują (w oryginale [Jean-Paul Sartre,
Byt i nicoĞü…, s. 98] Sartre pisze: „gra czy teĪ bawi siĊ w bycie kelnerem” i dalej „kelner bawi siĊ
swoją kondycją, aby ją urzeczywistniü”). Appiah pisze, Īe „pomysáowi z kelnerem brakuje pewnych
teoretycznych zobowiązaĔ, związanych z wieloma naszymi spoáecznymi toĪsamoĞciami: biaáego
i czarnego, geja i hetero, mĊĪczyzny i kobiety” (Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 51). Dodaje takĪe, Īe kelner posiada toĪsamoĞü rozpoznawalną. Oczekiwanie
klientów kelnera dotyczy jednak odpowiedniego odegrania przezeĔ przypisanej mu roli. Przy takiej
toĪsamoĞci jak etniczna, oczekiwania ludzi nie są jednak po prostu związane z wyobraĪeniem, Īe
na przykáad Aszantowie odgrywają jakieĞ role. W sytuacji kelnera konwencja jego zachowania jest
kluczowa w powiązaniu z jego rolą. W przypadku toĪsamoĞci Aszantów oprócz konwencji, istnieje
jeszcze owo pozostawanie spadkobiercą tradycji, co nie wiąĪe siĊ z wyborem. Osoba, która miaáaby
zostaü kelnerem moĪe wybraü, czy odegraü rolĊ mieszczącą siĊ w ramach konwencji czy nie, a zatem
czy przyjąü daną toĪsamoĞü czy teĪ ją odrzuciü. Natomiast posiadanie toĪsamoĞci etnicznej nie jest
po prostu kwestią woli jakiegoĞ Aszanta. MoĪna to zilustrowaü biorąc za przykáad Aszanta, który
jest kelnerem: w czasie, gdy pracuje w kawiarni powinien odgrywaü pewną rolĊ i zachowywaü siĊ
tak, jak czyni to kelner; jeĞli nie bĊdzie postĊpowaá zgodnie z prawidáami roli kelnera, to nie dostanie napiwków albo zostanie zwolniony z pracy; lecz po pracy ów Aszant nie ma juĪ nic wspólnego
z przypisaną mu rolą kelnera (w oryginale [Jean-Paul Sartre, Byt i nicoĞü…, s. 98–99] Sartre pisze:
„otóĪ mam byü wáaĞnie tym podmiotem, ale nim nie jestem” i dalej „mogĊ tylko graü albo bawiü siĊ
w bycie nim, to znaczy mogĊ sobie wyobraĪaü, Īe nim jestem” [zob. teĪ Jean-Paul Sartre, WyobraĪenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraĨni, przeá. Paweá Beylin, Warszawa 1970, s. 348–349]).
Natomiast Aszantem pozostaje caáy czas: i w pracy i po pracy.
24
Appiah rozwija ten wątek za Sartrem, Ianem Hackingiem i Elizabeth Anscombe w idem, The
Ethics of Identity, Princeton University Press, Princeton 2005, s. 65–70.
25
Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 53.
23
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Listopad 2009 - Emir Kano (pán. Nigeria) na paradzie w trakcie ĞwiĊta Durbar (fot. K. TrzciĔski)

a wiĊc pozbawienie Aszantów tak waĪnej czĊĞci ich symbolicznego dziedzictwa,
oznaczaáaby zatem odebranie im czĊĞci poczucia wáasnej wartoĞci. A to byáoby,
zdaniem Appiaha, lekcewaĪeniem kluczowej wartoĞci liberalnej.
KoĔcowy wniosek rozwaĪaĔ Þlozofa jest jednak doĞü zaskakujący. Appiah
uwaĪa bowiem, Īe w sytuacji, gdy „przywiązywanie siĊ do instytucji, która stoi
w sprzecznoĞci z liberalnymi zasadami, oraz opieranie czyjegoĞ poczucia wáasnej
wartoĞci po czĊĞci na osiągniĊciach tej instytucji, odzwierciedla psychologiĊ nieliberalną”26, czáonek wspólnoty bĊdący liberaáem powinien zacząü przekonywaü innych, Īe nie ma juĪ potrzeby poszukiwania w monarchii podstaw poczucia wáasnej
wartoĞci. Dla trwaáoĞci tego poczucia Appiah nie dostrzega bowiem wspóáczeĞnie
Īadnego zagroĪenia27. Filozof wierzy równieĪ, Īe jego zaangaĪowanie w obronĊ
wáadzy tradycyjnej (zwáaszcza monarchii Aszantów) nie jest sprzeczne z nadzieją,
iĪ z czasem straci ona na znaczeniu, gdyĪ poczucie wáasnej wartoĞci, które dziĞ
rozbudza u poddanych, bĊdą w przyszáoĞci wzmacniaü instytucje coraz bardziej
demokratycznej Ghany.
26

Ibidem.
Pogląd ten wiąĪe siĊ z postĊpującą demokratyzacją Ghany. PaĔstwo to rokuje szczególnie
duĪe nadzieje na zbudowanie trwaáej demokracji i pod tym wzglĊdem naleĪy w Afryce do wyjątków.
BeneÞcjentem fali demokratyzacji, jaka nastĊpowaáa w Afryce w okresie dekolonizacji staáy siĊ de
facto tylko dwa paĔstwa: Botswana i Mauritius. Ocenia siĊ, Īe na fali demokratyzacji Afryki po
1989 r. zaledwie 6 paĔstw, w tym Ghana, weszáo na drogĊ realnej demokratyzacji strukturalnej. Por.
Charles Tilly, Demokracja, przeá. Michaá Szczubiaáka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008, s. 61. Tilly powoáuje siĊ na analizy Freedom House.
27
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O podstawowych wątpliwoĞciach,
jakie niosą ze sobą rozwaĪania Appiaha

Teza Appiaha o tym, Īe podstawowym Ĩródáem legitymacji tradycyjnego
wáadztwa we wspóáczesnej Afryce jest poczucie wáasnej wartoĞci, które rozbudza ono u swoich poddanych, nie jest przekonująca. Appiah wspomina jedynie
o dwóch tradycyjnych monarchiach Afryki Subsaharyjskiej – Aszantów i Bugandy28, a rozwija swoją tezĊ na przykáadzie tylko tej pierwszej. Jest prawdopodobne, Īe przeprowadzona przezeĔ analiza Ĩródeá legitymacji tradycyjnej monarchii
wĞród Aszantów jest bliska rzeczywistemu stanowi rzeczy. Trudno byáoby jednak
daü wiarĊ zarówno w to, Īe spostrzeĪenia Appiaha dotyczą ogóáu Aszantów znajdujących siĊ obecnie pod wáadzą króla Nana Osei Tutu II, jak i odnosiü wnioski
Þlozofa, nawet mutatis mutandis, do pozostaáych tradycyjnych instytucji politycznych, których w róĪnych paĔstwach Afryki jest nadal wiele. RzeczywistoĞü wydaje siĊ bardziej záoĪona. Istotnych Ĩródeá legitymacji tradycyjnej wáadzy moĪe byü
jednoczeĞnie kilka, a w przypadku konkretnych ludów pozostających pod wáadzą
rodzimego wáadcy znaczenie poszczególnych rodzajów Ĩródeá moĪe byü odmienne. RóĪne teĪ mogą byü odpowiedzi poddanych na pytanie, z jakich Ĩródeá czerpią dziĞ legitymacjĊ tradycyjni wáadcy. BĊdą one zapewne zaleĪaáy od tego, jakie
grupy spoáeczne (wyksztaácenia, statusu) w ramach danych ludów weĨmiemy pod
uwagĊ. Oddajmy jednak sprawiedliwoĞü Appiahowi i przypomnijmy, Īe podkreĞliá
on, iĪ w przypadku monarchii Aszantów pewne znaczenie, jednak mniejsze od
poczucia wáasnej wartoĞci, mają symboliczne oraz paĔstwowe Ĩródáa legitymacji.
Choü Appiah wskazuje zarazem na moĪliwoĞü istnienia jeszcze i innych Ĩródeá
legitymacji, to wątku tego nie rozwija.
Istota rozpatrywanego tu problemu zdaje siĊ dotyczyü kwestii tego, jakie liberalne umocowanie mogáaby posiadaü wáadza tradycyjna we wspóáczesnym republikaĔskim kontekĞcie29. W konsekwencji nasz gáówny zarzut wobec Appiaha
bĊdzie polegaá na tym, Īe posiada on pewne ugruntowane przekonanie, iĪ trwanie
lokalnej wáadzy tradycyjnej w Afryce moĪna i naleĪy pogodziü z liberalną teorią
demokratyczną, która odnosi siĊ do wspóáczesnego spoáeczeĔstwa paĔstwowego.
Z pewnoĞcią trudno byáoby dowieĞü, Īe Appiah dokonuje projekcji swoich
poglądów na Aszantów. Sam bowiem jest dziedzicem ich kultury30. Dlatego teĪ
ma wyjątkową moĪliwoĞü uchwycenia obrazu Ğwiata Aszantów w sposób, w jaki
postrzega go wielu innych Aszantów. Byü moĪe, jest w stanie dostrzec typowe
28

W nieistotnym dla nas w tych rozwaĪaniach kontekĞcie Appiah odnosi siĊ teĪ do królestwa

Suazi.
29

Legitymacja tej wáadzy, rzecz jasna, nie jest bowiem związana z jej wyborem, tak jak ma to
miejsce w przypadku demokracji liberalnych. Zob. David Beetham, Political Legitimacy..., zwáaszcza
s. 113–114 i szerzej idem, The Legitimation of Power, Macmillan, Basingstoke 1991, passim.
30
Zob. szerzej Kwame Anthony Appiah, In My Father’s House..., s. VIII–IX i n..
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sposoby ich myĞlenia, odczuwania i przede wszystkim wytáumaczyü, co siĊ za
nimi kryje. Warto jednak wspomnieü, Īe wiĊkszoĞü swego Īycia spĊdziá Appiah
w Ğwiecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie
siĊ urodziá. Jego matką byáa Brytyjka. WyĪsze wyksztaácenie zdobyá na Zachodzie, gdzie uksztaátowaáy siĊ jego liberalne przekonania. MoĪemy zatem zgodziü
siĊ z poglądem Davida E. McCleana, Īe Appiah ma „cenną, wáasną wielokulturową historiĊ”31.
Choü nie twierdzimy, Īe Þlozof przypisuje Aszantom swoje przekonania, to
jednak uwaĪamy, Īe moĪe on zauwaĪaü w ich kulturze i umysáowoĞci to, co sam
chce dostrzec i co jest mu potrzebne dla wskazania moĪliwoĞci pogodzenia z zasadami liberalnymi tradycyjnej wáadzy Aszantów (czy, szerzej, róĪnych ludów
afrykaĔskich), opartej na nieliberalnych podstawach. Spróbujemy zatem odczarowaü obraz kreĞlony przez Þlozofa. Warto w tym miejscu przywoáaü pogląd samego
Appiaha, zgodnie z którym „teoria moĪe byü w jakimĞ wzglĊdzie bliska prawdy,
lecz w innym daleka od niej”32.

O bojaĨni i uzaleĪnieniu poddanych

Lipset wskazuje, Īe legitymacjĊ „moĪna wiązaü z wieloma formami organizacji politycznej, w tym organizacji uciskających” i dodaje, Īe „spoáeczeĔstwa
feudalne przed nadejĞciem industrializacji niewątpliwie cieszyáy siĊ elementarną lojalnoĞcią wiĊkszoĞci czáonków”33. Nie twierdzimy, Īe wáadztwo Aszantów
ma charakter ucisku. W odniesieniu do wspóáczesnych relacji miĊdzy poddanymi
a tradycyjną wáadzą u Aszantów, czy szerzej róĪnych ludów afrykaĔskich, nie bĊdziemy teĪ uĪywaü tak zdecydowanych pojĊü jak „zastraszanie” czy „zniewolenie”. UwaĪamy jednak, Īe Appiah odrzuca dwa istotne, choü nie samodzielne,
Ĩródáa legitymacji wáadzy tradycyjnej, a zwáaszcza tej czĊĞci pojĊcia legitymacji,
która wiąĪe siĊ z posáuchem. ħródáami tymi są bojaĨĔ i uzaleĪnienie34. Trudno je
broniü z liberalnego punktu widzenia.
Przypomnijmy, Īe Appiah wspomina, iĪ niektórzy ludzie mogą wierzyü w moc
sprawczą duchów królewskich przodków, lecz zarazem marginalizuje znaczenie
31

David E. McClean, Kwame Anthony Appiah: The Ethics of Identity, “Philosophia Africana”,
Vol. 9, No. 2, August 2006, s. 133.
32
Kwame Anthony Appiah, Akan and Euro-American Concepts of the Person, w: Lee M. Brown,
African Philosophy: New and Traditional Perspectives, Oxford University Press, New York-Oxford
2004, s. 23 i szerzej na ten temat s. 24–25.
33
Seymour Martin Lipset, Homo Politicus. Spoáeczne podstawy polityki…, s. 81. Por. teĪ David
Beetham, Political Legitimacy…, s. 111 i n., gdzie m.in. o legitymacji wáadzy tradycyjnej i teokratycznej, ale takĪe faszystowskiej, komunistycznej oraz dyktatury wojskowej.
34
ChociaĪ wydaje siĊ, Īe wáadza legitymowana wiąĪe siĊ z dobrowolnym przyzwoleniem rządzonych, to wcale nie znaczy, Īe jest tak zawsze, i Īe owa dobrowolnoĞü ma charakter absolutny.
Zob. C.K. Ansell, Legitimacy: Political…, s. 8706, gdzie mowa o obawach Þlozofów, Īe wáadza
moĪe byü uznawana przez ludzi za legitymowaną z powodu tego, Īe dysponuje siáą.
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takiej postawy. Tymczasem religijne Ĩródáo legitymacji wáadzy tradycyjnej jest po
dzieĔ dzisiejszy bardzo Īywe w wielu kulturach afrykaĔskich. To Ĩródáo legitymacji jest zapewne w istotnym stopniu oparte na bojaĨni. Wynika to z przekonania
czĊĞci poddanych o tym, Īe osoba wáadcy posiada pewne nadprzyrodzone wáaĞciwoĞci i moĪe w istotny sposób wpáywaü na ich losy. Utrzymywaniu ludzi w takim
przekonaniu tradycyjnie sáuĪyáy – celebrowane przez wáadców lub w ich obecnoĞci – róĪne uroczystoĞci o charakterze przynajmniej czĊĞciowo religijnym oraz, jak
okreĞla to Appiah, rozmaite parafernalia. Filozof jest przy tym Ğwiadom zarówno
rangi królewskich Ğwiąt u Aszantów jak i caáej symboliki związanej z osobą wáadcy. Appiah pisze na przykáad, Īe „monarchia Aszantów nie jest wyáącznie osobliwą
pozostaáoĞcią minionej ĞwietnoĞci: symbolika monarchii Aszantów, parafernalia,
które otaczają Záoty Tron, silnie oddziaáują, pozostają bowiem związane z normami i ideaáami, które są aktualne i mają wspóáczeĞnie wielkie znaczenie”35.
UwaĪamy, Īe tradycyjne wierzenia niejednokrotnie stają siĊ wspóáczesną siáą
wáadzy. Niejeden poddany obawia siĊ, Īe jeĞli nie bĊdzie posáuszny monarszej
woli, to spotka go jakieĞ nieszczĊĞcie. Istotne znaczenie wydaje siĊ mieü równieĪ obawa poddanych przed ostracyzmem ze strony innych czáonków wspólnoty.
UrzĊdnicy monarchy mogą na przykáad krytykowaü tych poddanych, którzy nie
okazują wáadcy szacunku, karnoĞci bądĨ lojalnoĞci36.
Podporządkowaniu poddanych i tym samym wzmocnieniu wáadzy sáuĪą
równieĪ ekonomiczne uprawnienia wáadców oraz nadawanie przywilejów. Do
dziĞ monarchowie rozdzielają wĞród poddanych prestiĪowe tytuáy, które my moglibyĞmy okreĞliü mianem szlacheckich lub zawodowych. Tytuá nadany przez
wáadcĊ moĪe oznaczaü dla obdarowanego istotne wpáywy i prestiĪ w lokalnej
wspólnocie.
Z racji tradycji bądĨ uprawnieĔ przyznanych przez paĔstwo, wáadcy zajmują
siĊ równieĪ rozsądzaniem lokalnych sporów, w tym rodzinnych, kwestiami zawierania maáĪeĔstw, dziedziczenia, wychowania dzieci, a nawet peánią w imieniu
paĔstwa funkcje wáadzy publicznej w terenie.
Ekonomiczna siáa monarchy jest dziĞ przypieczĊtowana literą prawa paĔstwowego w wielu miejscach Afryki, w tym równieĪ i u Aszantów. Najlepiej Ğwiadczy
o tym moĪliwoĞü wáodarzenia ziemią przez lokalnych wáadców czy wodzów37.
Ziemia, zwáaszcza na prowincji, niejednokrotnie pozostaje nominalną wáasnoĞcią
caáej wspólnoty, to jest Īywych, przodków oraz tych, którzy mają siĊ dopiero na35

Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 46.
Por. Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity…, s. 181, gdzie Þlozof podkreĞla, Īe
toĪsamoĞü wiąĪe siĊ miĊdzy innymi z poczuciem lojalnoĞci. Zob. teĪ. Kwame Anthony Appiah,
Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, Allen Lane, London 2006, s. XVIII, gdzie miĊdzy
innymi znajduje siĊ nastĊpujące stwierdzenie Appiaha: „lojalnoĞci i lokalna wiernoĞü okreĞlają wiĊcej niĪ byĞmy chcieli, okreĞlają kim jesteĞmy”.
37
Na przykáadzie Aszantów zob. Kwame Anthony Appiah, In My Father’s House..., s. 159.
36
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rodziü, i ma znaczenie sakralne. Wáadca jednak, nawet jeĞli nie posiada tytuáu
wáasnoĞci do ziemi, to w imieniu wspólnoty gospodaruje jej zasobami.
Funkcje wáodarza ziemi, rozjemcy oraz lokalnego przedstawiciela wáadzy paĔstwowej mogą byü i są bardzo przydatne w Īyciu codziennym wspólnoty. Niemniej, funkcje te wiąĪą siĊ równieĪ z pewną kontrolą wáadcy nad Īyciem poddanych. Taki stan rzeczy wpáywa w sposób istotny i rzeczywisty na trwanie uzaleĪnienia czáonków wspólnoty od jej przywódcy. Od stopnia podporządkowania
i szacunku okazywanego wáadcy przez poddanych mogą w jakiejĞ mierze zaleĪeü
jego pozytywne bądĨ negatywne decyzje w waĪnych dla nich sprawach.
Bojąc siĊ negatywnych rozstrzygniĊü wáadcy, uzaleĪnieni od niego poddani,
mogą nie przeciwstawiaü siĊ jego decyzjom, które są niezgodne z ich interesem,
i w ten sposób jeszcze bardziej wzmacniaü jego wáadzĊ. Dzisiaj dla utrzymywania
poddanych w zaleĪnoĞci wáadca nie musi uciekaü siĊ do przemocy. CzĊsto, aby
wywoáaü wĞród poddanych poĪądany przez siebie efekt, wáadcy wystarczy wáaĞnie ich uzaleĪnienie oraz bojaĨĔ.

O interesownoĞci wáadzy
oraz potrzebach i korzyĞciach poddanych

OczywiĞcie nie moĪna twierdziü, Īe relacje miĊdzy wáadcą a poddanymi opierają siĊ gáównie na tych dwóch elementach. Wáadza królewska moĪe speániaü
i czĊsto speánia róĪne pozytywne funkcje. Nie wyklucza to jednak faktu, Īe sama
równieĪ czerpie z tego korzyĞci.
Appiah w ogóle nie porusza kwestii interesu, jaki ma wáadca w tym, by jego
wáadza trwaáa. Z punktu widzenia podjĊtej przez Þlozofa próby pogodzenia istnienia
wáadzy tradycyjnej z teorią liberalną, kwestia ta moĪe siĊ wydawaü niewygodna.
Wáadca bowiem czerpie róĪnorakie, przede wszystkim ekonomiczne, zyski z peánionej godnoĞci, choüby w wyniku pobierania opáat za rozsądzanie sporów bądĨ
dzierĪawĊ ziemi. Ponadto niejeden tradycyjny wáadca w Afryce otrzymuje dotacje
czy wrĊcz pensjĊ od paĔstwa. RóĪnego rodzaju naleĪnoĞci czy daniny, jakie Ğciąga
wáadca od swoich poddanych, choüby nawet jedynie przy organizacji tradycyjnych
Ğwiąt, to koszty istnienia wáadzy tradycyjnej, jakie ponoszą poddani.
Dzisiaj zyski wáadcy mogą byü, i zapewne zazwyczaj są, mniejsze od tych, które czerpaá niegdyĞ monarcha dzierĪący realną wáadzĊ paĔstwową. Tym niemniej
w wielu przypadkach zostaáy one zagwarantowane wpierw przez wáadzĊ kolonialną, a nastĊpnie przez wáadze niepodlegáego paĔstwa, które niejednokrotnie oddają
czĊĞü swych kompetencji tradycyjnej wáadzy lokalnej. Praktyka ta wynika czĊsto
z wygody wáadz centralnych i wspóáczeĞnie áączy siĊ czĊsto z niewywiązywaniem
siĊ przez nie z niektórych swoich obowiązków wzglĊdem obywateli.
Dziaáania wáadcy nie muszą siĊ jednak wiązaü li tylko z interesem jego i jego lineaĪu. Wáadca moĪe mieü poczucie koniecznoĞci wypeániania obowiązków wobec
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swoich poddanych. I choü wáadca czerpie korzyĞci z funkcji, jakie sprawuje, sam
moĪe byü ograniczany choüby obawą przed reakcją przodków, jeĞli sprzeniewierzy siĊ okreĞlonym tradycyjnym zasadom sprawowania wáadzy w interesie wspólnoty. Musi nadto braü pod uwagĊ zdanie rady starszych i interesy poddanych38,
zwáaszcza dziĞ, gdy moĪliwoĞü buntu i uwolnienia siĊ od zaleĪnoĞci od wáadcy
wydaje siĊ wyborem znacznie áatwiejszym niĪ kiedyĞ39.
Wykonując swoje obowiązki wáadca moĪe zatem dziaáaü i zwykle dziaáa na
rzecz dobra poddanych. O kwestii korzyĞci, jakie poddani mogą czerpaü z istnienia tradycyjnego wáadztwa, Appiah wspomina zaĞ jedynie en passant, gáównie gdy
pisze, Īe wáadca moĪe mobilizowaü Ğrodki dla celów publicznych, na przykáad
ksztaácenia bądĨ oĞwiaty zdrowotnej40. Filozof zauwaĪa zarazem, Īe czyniąc to
monarcha moĪe „daü wyraz wartoĞci celów (i spoáecznej mobilizacji na rzecz tych
celów) i jednoczeĞnie przyczyniü siĊ do ich osiągniĊcia”41.
W rzeczy samej, tak byü moĪe. Edukacja normatywna (tj. wpajanie pewnych
wartoĞci wspólnotowych), zdrowotna bądĨ religijna jest z pewnoĞcią waĪna. Nie
jest jednak áatwo wyobraziü sobie, aby tradycyjni wáadcy zastĊpowali instytucje
paĔstwa w zakresie szkolnictwa ogólnego (co czĊsto czynią zwáaszcza misjonarze42). Trudno bowiem dostrzec zyski, jakie wáadcy bądĨ ich urzĊdnicy mogliby
czerpaü z ksztaácenia osób innych niĪ wáasne potomstwo. Finansowanie lokalnej
oĞwiaty moĪe przecieĪ w przyszáoĞci obróciü siĊ przeciwko nim, podobnie jak
niegdyĞ ksztaácenie kadr przez kolonialistów miaáo zgubny wpáyw na utrzymanie zaleĪnoĞci kolonialnej. Kwestia edukacyjnej funkcji monarchii nie wydaje siĊ
zatem przekonująca. MoĪna sobie tym niemniej wyobraziü pozytywne wykorzystanie prestiĪu wáadcy na przykáad dla krzewienia przez instytucje paĔstwowe czy
pozarządowe wiedzy o zapobieganiu róĪnym chorobom.
Wáadza tradycyjna nie musi jednak mieü nic wspólnego z powszechną opieką
zdrowotną bądĨ edukacją. Wáadza monarchy jako swoiste przedáuĪenie wáadzy publicznej w terenie moĪe, tak jak ma to miejsce na przykáad w Kamerunie43, odegraü
istotną rolĊ choüby przy realizacji inwestycji lokalnych. Wáadca moĪe bowiem
lepiej znaü potrzeby swych poddanych niĪ przedstawiciele wáadzy centralnej.
38

Por. Michaá Tymowski, PaĔstwa Afryki przedkolonialnej…, s. 80–82 (Rozdziaá: Formy kontroli wáadców. Rady).
39
Na temat zmian, jakie zaszáy w ostatnich dekadach w Īyciu na przykáad Aszantów zob. Kwame
Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers…, s. 103–104.
40
Zob. teĪ Kwame Anthony Appiah, In My Father’s House…, s. 170, gdzie równieĪ jest mowa
o organizowaniu przez wodzów konserwacji lokalnych dróg publicznych.
41
Kwame Anthony Appiah, Ethnic Identity as a Political Resource…, s. 46.
42
Na temat poglądów Appiaha o pozytywnej roli, jaką peáni w Ghanie KoĞcióá zwáaszcza w kwestii edukacji, opieki medycznej i spoáecznej zob. szerzej Kwame Anthony Appiah, In My Father’s
House…, s. 169–170.
43
Zob. Ryszard Vorbrich, Trybalizm a wieloetniczne paĔstwo afrykaĔskie, „Sprawy NarodowoĞciowe. Seria nowa”, z. 14–15, 1999, s. 189.
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CzĊĞciej istotniejszą rolĊ zdaje siĊ jednak peániü wáadca tradycyjny w zakresie
sądownictwa, a przede wszystkim rozwiązywania sporów. Dotychczas na to zagadnienie spojrzeliĞmy z perspektywy uzaleĪnienia poddanych od decyzji wáadcyrozjemcy. MoĪna jednak rozpatrywaü tĊ kwestiĊ takĪe z innego punktu widzenia.
PrzypuĞümy, Īe paĔstwowy wymiar sprawiedliwoĞci jest niewydolny bądĨ teĪ nie
wszyscy obywatele mają do niego realny dostĊp. WyobraĨmy sobie teĪ sytuacjĊ,
w której normy prawa paĔstwowego nie zostaáy zinternalizowane przez jakąĞ lokalną wspólnotĊ. Jej czáonkowie nie chcą rozsądzaü sporów wedáug obcych norm,
bowiem na przykáad w istotny sposób róĪnią siĊ one od zasad, jakimi odwiecznie
rządzi siĊ ich wspólnota; lub norm paĔstwowych po prostu nie znają, nie rozumieją albo siĊ z nimi nie zgadzają44.
Sądownictwo tradycyjne ma czĊsto charakter sądownictwa rozjemczego, gdzie
strony respektują pewne zasady. Lokalny wáadca – czy teĪ wykonujący w jego
imieniu funkcje prawne zaufany urzĊdnik – posiada wiedzĊ niezbĊdną do rozstrzygania spraw spornych. Wáadca cieszy siĊ równieĪ, związanym choüby wáaĞnie
z rolą rozjemczą, prestiĪem. Strony sporu, przekazując sprawĊ do rozsądzenia na
dworze wáadcy, zgadzają siĊ na jej rozpatrzenie wedáug tradycyjnych zasad. Zwykle strony uznają wydany przez wáadcĊ lub w jego imieniu werdykt. Zdarza siĊ
równieĪ i tak, Īe gdy tradycyjnemu wáadcy nie uda siĊ rozwiązaü jakiegoĞ sporu,
strony spotykają siĊ w sądzie publicznym. Wówczas sĊdzia moĪe poprosiü wáadcĊ
lub jego urzĊdnika o opiniĊ i relacjĊ z próby tradycyjnego rozsądzenia sprawy.
Wáadza tradycyjna moĪe zatem wypeániaü luki w tych miejscach, w których
instytucje paĔstwa dziaáają nieefektywnie. To ukazuje bardzo waĪne Ĩródáo legitymacji wáadzy tradycyjnej – potrzeby i korzyĞci poddanych45. Ten wymiar legitymacji zostaá przez Appiaha potraktowany marginalnie, a jest on waĪny równieĪ
i z perspektywy liberalnej argumentacji autora. Nie musi bowiem istnieü sprzecznoĞü miĊdzy korzyĞciami wáadcy a korzyĞciami poddanych.
Bilans zysków z trwania monarchii wydaje siĊ jednak wiĊkszy dla wáadcy. JeĞli bowiem w przyszáoĞci obecne jego funkcje przejĊáyby efektywnie wykonujące
swoje zadania instytucje paĔstwa, wówczas korzyĞci ekonomiczne wáadcy oraz
jego prestiĪ ulegáyby istotnemu uszczupleniu. Dzisiejsi poddani monarchy i zarazem czáonkowie paĔstwa, a przyszli par excellence obywatele mogliby na tym
zyskaü, a przynajmniej ulegáaby zmniejszeniu ich bojaĨĔ przed reakcją wáadcy
oraz ich odeĔ uzaleĪnienie. A zatem to przede wszystkim wáadca moĪe byü zainteresowany w trwaniu swoich rządów.
44

Zob. Kwame Anthony Appiah, In My Father’s House..., s. 169 i s. 208.
Por. Donald A. Watt, Legitimacy, w: Frank N. Magill (ed.), International Encyclopedia of
Government and Politics, Vol. 1, Fitzroy Dearborn, London-Chicago 1996, s. 761, gdzie znajdujemy
stwierdzenie, Īe niektórzy teoretycy uwaĪają, iĪ wáadza „posiada legitymacjĊ jedynie wówczas, gdy
jest w stanie sprostaü potrzebom obywateli w sferze pomyĞlnoĞci spoáecznej i ekonomicznej”. Zob.
teĪ ibidem, s. 763.
45
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Zwróümy w tym miejscu ponownie uwagĊ na kwestiĊ symbolicznego Ĩródáa
legitymacji. Appiah przyznaje, Īe posiada ono wspóáczeĞnie pewne znaczenie
i sáusznie wskazuje, Īe dla wielu Aszantów zrozumiaáa jest logika zwyczajowych
sposobów rządzenia, tak jak i zrozumiaáe są ich tradycyjne wartoĞci oraz normy.
Wáadza sprawowana jest zatem wedáug reguá opartych i ugruntowanych w tradycji. Sama w sobie jest symbolem. W konsekwencji wáadca czĊsto szanowany
jest juĪ choüby ze wzglĊdu na tradycjĊ. Warto jednak zaznaczyü, Īe to monarszy
lineaĪ ustala ową logikĊ; Īe to wáadca wespóá z czáonkami swojej rodziny i wspóápracownikami oraz starszyzną decyduje o ewentualnych korektach tradycyjnych
rozwiązaĔ. Potencjalnie zaĞ wáadca przebiegáy i chciwy moĪe wykorzystywaü
swoją pozycjĊ dla takiego manipulowania poddanymi, które bĊdzie prowadziü do
maksymalizowania gáównie korzyĞci jego i jego otoczenia.

Krytycznie o znaczeniu wáadzy
dla rozkwitu poczucia wáasnej wartoĞci u poddanych
PrzejdĨmy teraz do kwestii toĪsamoĞci, a zwáaszcza do jej wymiaru związanego z poczuciem wáasnej wartoĞci, rozumianej zarówno jako podstawowe Ĩródáo
legitymacji tradycyjnej wáadzy, jak i korzyĞü, jaką poddani mogą czerpaü z istnienia monarchii. UwaĪamy, Īe tradycyjna wáadza z pewnoĞcią jest czynnikiem
budującym pewną czĊĞü toĪsamoĞci afrykaĔskich ludów. Zwáaszcza dla tych Afrykanów, którzy nie mieszkają w duĪych miastach wáadza tradycyjna stanowi jeden
z istotnych elementów toĪsamoĞci. Czy jest on jednak podstawowy?
Appiah pisze w jednej ze swoich prac, Īe „chronienie kultury – w sensie szeroko
rozumianych artefaktów kulturowych – jest czymĞ innym niĪ chronienie kultur”
i dodaje nastĊpnie, Īe „kultury skáadają siĊ z ciągáoĞci oraz zmian, a toĪsamoĞü
spoáecznoĞci moĪe te zmiany przetrwaü (…)”46. Czy zatem toĪsamoĞü ludów, które dziĞ juĪ nie mają wáasnego wáadcy, choü kiedyĞ takiego posiadaáy, jest w jakiĞ
sposób uboĪsza od toĪsamoĞci na przykáad Aszantów czy innych ludów, u których
wáadza tradycyjna zdoáaáa przetrwaü?47 PrzecieĪ posiadanie jakiejkolwiek tradycji moĪe wzmacniaü poczucie wáasnej wartoĞci.
Zazwyczaj, w pewnym momencie dziejów, wáadztwo tradycyjne przestaje z jakichĞ przyczyn istnieü. Natomiast na przykáad u Aszantów monarchia z jakichĞ
wzglĊdów trwa. Zatem, co takiego charakteryzuje monarchiĊ Aszantów, Īe jakoby
przyczynia siĊ ona do rozkwitu poczucia wáasnej wartoĞci wĞród jej poddanych?
Byü moĪe istnieje jakiĞ wartoĞü tego wáadztwa, która w tak pozytywny sposób
oddziaáuje na znaczną czĊĞü Aszantów.
46

Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers..., s. 105–106 i s. 107.
Jest to pytanie, które moĪna by równie dobrze zadaü czáonkom wielu spoáeczeĔstw poza
Afryką Subsaharyjską, których ustrój paĔstwowy zostaá w ostatnich dekadach przeksztaácony z monarchii w republikĊ.
47
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Appiah dowodzi, Īe monarchia jest czymĞ bardzo waĪnym dla Aszantów. MoĪna siĊ z nim zgodziü, ale czy istnieje dlatego, Īe wzmacnia poczucie ich wáasnej
wartoĞci? Czy teĪ przetrwaáa i byü moĪe wzmacnia poczucie wáasnej wartoĞci
poddanych dlatego, Īe na przykáad, speánia dobrze jakąĞ funkcjĊ wobec poddanych, ma pewne cechy, które podobają siĊ poddanym? Byü moĪe wáaĞnie monarchie Aszantów, Bagandów czy inne w Afryce istnieją dziĞ dlatego, Īe ich wáadcy
tradycyjni dziaáają w interesie poddanych i mogą byü zarazem uĪyteczni dla wáadz
paĔstwowych.
Widzenie Ğwiata zwáaszcza u starszych i niewyksztaáconych Afrykanów jest
mocno uwarunkowane lokalną tradycją, której czĊĞü stanowi wáadza. Dla nich
gáównym toĪsamoĞciowym punktem odniesienia moĪe byü wáaĞnie lokalny monarcha. MoĪe on byü silnie kojarzony z ich kulturą i bogatą przeszáoĞcią, a to
wszystko z pewnoĞcią ma wpáyw na poczucie wáasnej wartoĞci. Poddani mogą
odczuwaü dumĊ z wáadcy, który w ich mniemaniu jest dla nich dobry i sáuĪy ich
interesom. Sposób sprawowania wáadzy, czyny i charakter monarchy powinny tu
odgrywaü zasadniczą rolĊ. Jednak Appiah nie okreĞla, jaki jest obecny monarcha
na przykáad u Aszantów i jacy byli jego poprzednicy. Nie przedstawia ich osiągniĊü, nie opisuje ich charakterów oraz postaw.
Caákowicie zrozumiaáym jest fakt, Īe na przykáad jakiĞ Aszant czerpie poczucie
wáasnej wartoĞci z tego, Īe jest jednym z Aszantów, ale trudniej nam pojąü to, Īe czerpie
je z istnienia wáadztwa tradycyjnego. Byü moĪe naprawdĊ jest ono niezwykle waĪnym
czynnikiem budującym czy teĪ okreĞlającym jego toĪsamoĞü. ToĪsamoĞü jest tworzona w opozycji: my – oni, do czego Appiah zdaje siĊ nie przywiązywaü wiĊkszej wagi
w rozwaĪaniach o wáadztwie tradycyjnym Aszantów48. ToĪsamoĞü danej wspólnoty
wiąĪe siĊ ze ĞwiadomoĞcią odrĊbnoĞci i posiadania przez jej czáonków specyÞcznych
cech. Gdyby zatem Appiah dowodziá, Īe na przykáad Aszantowie mają rozbudowane
poczucie wáasnej wartoĞci, bowiem w odróĪnieniu od niektórych innych ludów posiadają tradycyjnego wáadcĊ, wówczas zapewne áatwiej byáoby pojąü pozycjĊ monarchii
w dyskursie o toĪsamoĞci Aszantów. Ale Þlozof tego nie czyni.
Appiah kreĞli zaĞ kolektywną wizjĊ zadowolenia z wáadztwa tradycyjnego.
Z tego obrazu zdaje siĊ wynikaü, Īe kaĪdy „prawdziwy” Aszant szanuje wáadcĊ
i uznaje istnienie monarchii za coĞ naturalnego. Filozof nie wspomina ani sáowem
o tych, którzy nie podporządkowują siĊ wáadzy monarszej, ani o tych, którzy odchodzą od monarszej zaleĪnoĞci. A muszą przecieĪ byü tacy Aszantowie, którzy
48

Choü pisze na ten temat w jednej ze swoich prac, przywoáując badania Frederika Bartha.
Zob. Kwame Anthony Appiah, Ethnicity and Identity in Africa: An Interpretation, w: idem, Henry
Louis Gates Jr. (eds.), Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience,
Second Edition, Vol. 2, Oxford University Press, New York-Oxford 2005, s. 571. Zob. teĪ Kwame
Anthony Appiah, In My Father’s House…, s. 178, a takĪe s. 160, gdzie jest mowa o toĪsamoĞci narodowej GhaĔczyków budowanej w opozycji do Brytyjczyków w okresie uzyskiwania przez GhanĊ
niepodlegáoĞci.
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nie utrzymują Īadnych relacji z monarchią. KtoĞ, kto porzuca zaleĪnoĞü od wáadcy
moĪe bowiem nie potrzebowaü juĪ korzyĞci, jakie ewentualnie páyną z poddaĔstwa. Appiah pragnąc pogodziü wizjĊ wáadzy tradycyjnej z liberalizmem nie mówi
jednak, jaki jest stosunek wáadcy, jego dworu, innych Aszantów do takich jednostek. Czy odrzucenie monarchii wiąĪe siĊ z kosztami? Czy powoduje ostracyzm,
uznanie za buntownika, inne nieprzyjemnoĞci we wspólnocie? Tego nie wiemy.
Teoria Appiaha byáaby znacznie bardziej przekonująca i zgodna z duchem liberalizmu, gdyby wykazaá on, Īe porzucenie zaleĪnoĞci od monarchii nie powoduje
kosztów dla „republikanina”. Tego jednak Þlozof nie czyni, choü w jednym ze
swych pism dowodzi jak bardzo przywiązany jest do idei ochrony jednostek, zadając pytanie o to, „co jest naprawdĊ waĪne – kultury czy ludzie?” i udzielając nastĊpującej odpowiedzi: „Moim zdaniem fundamentem wáaĞciwego modelu powinno
byü uznanie jednostek – a nie narodów, plemion, czy ‘ludów’ – za podstawowy
przedmiot moralnej troski”49.

Appiah broniony i nieobroniony
PrzejdĨmy teraz do istotnego zwrotu, jakiego dokonuje Appiah w swoich rozwaĪaniach. Po tym, jak próbuje nas przekonaü do tezy o moĪliwoĞci pogodzenia
istnienia wáadztwa tradycyjnego z teorią liberalną, ostatecznie wykazuje daleko
idącą niepewnoĞü co do tego, czy jego zaangaĪowanie w obronĊ na przykáad lokalnej monarchii Aszantów jest spójne z nadzieją, Īe rolĊ, którą ta obecnie peáni,
przejmą z czasem instytucje polityczne demokratyzującej siĊ Ghany50. Z wczeĞniejszej argumentacji Þlozofa wynikaáo przecieĪ, Īe wáadza tradycyjna jest dla
Aszantów czymĞ korzystnym. W rozwaĪaniach Þlozofa na próĪno byáo szukaü potrzeby zmiany. W koĔcu jednak staáo siĊ jasne, Īe Appiah Īywi nadziejĊ, Īe Aszantowie nie bĊdą w przyszáoĞci czerpali poczucia wáasnej wartoĞci z istnienia monarchii, ale jako obywatele demokratycznej Ghany bĊdą uznawali swoje paĔstwo
za naczelny punkt odniesienia dla ich toĪsamoĞci. Appiah chciaáby, by te dwa tory
jego rozumowania, wydawaáoby siĊ tak odmienne, byáy spójne. Nie wie bowiem,
czy w rzeczy samej tak jest. Ma jednak taką nadziejĊ. Byü moĪe ocenĊ, na ile to
rozumowanie moĪe byü koherentne, pozostawia nam. Wahanie Þlozofa Ğwietnie
49

Kwame Anthony Appiah, Pochwaáa kosmopolityzmu: PoĪytki z mieszania siĊ kultur, przeá.
Tomasz BieroĔ, „Tygodnik Idei Europa” Nr 32(123), dodatek do „Dziennika” z 9 sierpnia 2006, s. 8.
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Analogiczna sytuacja ma miejsce w innej pracy Appiaha. Zob. idem, Akan and Euro-American
Concepts of the Person…, zwáaszcza s. 28 i s. 33), gdzie Þlozof wpierw broni koncepcji czáowieka
u Aszantów (zgodnie z którą jednostka skáada siĊ z ciaáa – nipadua, indywidualnej duszy-noĞnika
osobowoĞci – sunsum oraz swoistej siáy Īyciowej – okra). RóĪni siĊ ona dalece od zachodniej naukowej koncepcji osoby (którą, jak pisze, czyni ciaáo oraz rozum). W konkluzji natomiast stwierdza,
Īe co prawda odrzucenie koncepcji Aszantów jest daleko przedwczesne, ale zapewne w przyszáoĞci
Aszantowie porzucą wiarĊ w sunsum. Appiah podkreĞla zarazem, Īe przez dáugi czas koncepcja
czáowieka wedáug Aszantów funkcjonowaáa z powodzeniem jako element pomocny w zarządzaniu
stosunkami spoáecznymi i w tym wzglĊdzie naleĪy doceniü jej rolĊ.
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wyraĪają nastĊpujące sáowa zawarte w jednej z jego prac: „jak moĪemy pogodziü
szacunek dla ludzi takich, jakimi są z troską o to, jakimi mogliby byü?”51.
Wczujmy siĊ teraz w rolĊ adwokata Appiaha i spróbujmy wykazaü spójnoĞü,
o której tu mowa. Jak wskazywaliĞmy, Appiah zna dwie rzeczywistoĞci: tradycyjną
i nowoczesną. Obie rozumie, ale widzi przyszáoĞü, która w jego mniemaniu moĪe
byü lepsza, w rzeczywistoĞci nowoczesnej. UwaĪa zatem, Īe w Ghanie powinien
istnieü demokratyczny porządek paĔstwowy, a GhaĔczycy winni czuü siĊ peánoprawnymi obywatelami swojego paĔstwa. Wydaje siĊ, Īe takie stanowisko wcale
nie musi staü w sprzecznoĞci z trwaniem monarchii. Byü moĪe bowiem Appiahowi
odpowiadaáby model brytyjski, gdzie monarchia nie wydaje siĊ sáuĪyü rozkwitowi poczucia wáasnej wartoĞci wiĊkszoĞci obywateli-poddanych, ale trwa i stanowi
pewną ciągáoĞü tradycji oraz element narodowego dziedzictwa. Obywatele demokratycznej Ghany, którzy są Aszantami mogą zatem nadal byü poddanymi króla,
tak jak obywatele Wielkiej Brytanii są poddanymi swej monarchini. MoĪna by
nawet zaryzykowaü stwierdzenie, Īe – formalnie rzecz biorąc – przyszáa pozycja
Aszantów bĊdzie w demokratycznym paĔstwie lepsza od obecnego poáoĪenia Brytyjczyków w ich kraju. Niektórzy Aszantowie mogą przecieĪ przestaü byü poddanymi swego wáadcy, choüby dlatego, Īe jest on monarchą wewnątrzpaĔstwowym,
natomiast Brytyjczycy, nolens volens, jako obywatele Zjednoczonego Królestwa
pozostaną zarazem poddanymi swej królowej. Innymi sáowy, teoretycznie Aszantowie bĊdą mieli w tej materii wiĊkszą moĪliwoĞü wyboru.
Nie w tym jednak tkwi sedno naszej defensywnej w tym miejscu argumentacji.
ZaangaĪowanie Appiaha w obronĊ tradycyjnej monarchii i wiara w spójnoĞü tego
stanowiska z nadzieją pokáadaną w budowie silnej, podstawowej wiĊzi toĪsamoĞciowej Aszantów z republikaĔską i demokratyczną Ghaną, a takĪe moĪliwoĞü pogodzenia istnienia wáadzy tradycyjnej z liberalnym kredo, moĪnaby spróbowaü wytáumaczyü w bardziej misterny sposób: Appiah byü moĪe prezentuje podejĞcie ewolucjonistyczne52. SpoáeczeĔstwa afrykaĔskie przechodzą przecieĪ przez róĪne etapy
rozwoju, a na obecnym (charakteryzującym siĊ brakiem dziaáających efektywnie
i opartych na demokratycznych podstawach instytucji paĔstwa) wáadza tradycyjna
jest im potrzebna, tak jak miaáo to miejsce na przykáad w spoáeczeĔstwach europejskich na pewnych stadiach ich rozwoju. Byü moĪe zatem sytuacja, gdy na przykáad
Aszantowie szukają oparcia we wáadzy tradycyjnej jest naturalna. Ich wáadza nie
jest wszechmocna, a jednak nadal odgrywa istotną rolĊ w ich Īyciu. Tak rozumując,
rzeczywiĞcie moĪna dostrzec w poglądach Appiaha spójnoĞü a nie rozdĨwiĊk.
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NaleĪaáoby siĊ zatem zastanowiü, czy w ogóle krytyczna ocena rozwaĪaĔ
Appiaha jest zasadna. MoĪemy przecieĪ zaáoĪyü, Īe Þlozof odgrywa rolĊ odĨwiernego, który uchyla nam drzwi do kultury Aszantów. Appiah Īyje na Zachodzie
i wie, jakim jĊzykiem mówiü do ludzi Zachodu. Jako poĞrednik próbuje nam wyjaĞniü coĞ, czego, patrząc z naszej perspektywy kulturowej, byü moĪe nie potraÞmy
zrozumieü i dostrzec.
ObraliĞmy na chwilĊ rolĊ adwokata Appiaha, ale moĪe byü równie dobrze i tak,
Īe to Appiah odgrywa rolĊ obroĔcy pewnej archaicznej rzeczywistoĞci, która charakteryzuje siĊ miĊdzy innymi trwaniem wáadzy tradycyjnej. Filozof nie jest przekonany co do adekwatnoĞci jej istnienia w czasach wspóáczesnych, ale stara siĊ
przywoáaü argumenty na jej obronĊ. Jako adwokat, Appiah nie dąĪy do tego, aby
zastĊpowaü monarchiĊ nowym porządkiem rzeczy czy uszczuplaü jej znaczenie.
PrzyjĊcie roli obroĔcy moĪe wynikaü z faktu, Īe Appiah sam jest silnie związany
emocjonalnie z kulturą Aszantów, której czĊĞü stanowi wáadza tradycyjna.
PamiĊtajmy jednak, Īe byü moĪe staramy siĊ tu znaleĨü argumenty táumaczące
myĞlenie, które Appiah opiera na báĊdnej przesáance, jakoby Aszantowie czerpali
poczucie wáasnej wartoĞci przede wszystkim z istnienia wáadzy tradycyjnej. Takie
podejĞcie Appiaha wydaje siĊ bardzo wygodne, gdyĪ poczuciem wáasnej wartoĞci moĪna próbowaü usprawiedliwiü niemal wszystko. Poczucie wáasnej wartoĞci
moĪna nadto czerpaü z róĪnych elementów kultury czy dziaáaĔ czáonków swojej
wspólnoty, które wcale nie muszą byü chwalebne.
Poczucie wáasnej wartoĞci moĪe byü wzmacniane przez przynaleĪnoĞü do jakiejkolwiek grupy. Z pewnoĞcią jest równieĪ tak i z czáonkostwem we wspólnocie
Aszantów. Nie wydaje nam siĊ jednak, aby Appiah dowiódá, Īe to wáaĞnie istnienie
wáadzy tradycyjnej powoduje rozkwit poczucia wáasnej wartoĞci u jej poddanych.
Tym bardziej, Īe poczuwanie siĊ do bycia poddanym moĪe byü dla czĊĞci Aszantów okazjonalne i mieü miejsce na przykáad w trakcie Ğwiąt.
PodejĞcie Appiaha rodzi jeszcze i inną obawĊ. Usprawiedliwianie tradycyjnej
wáadzy tym, Īe jakoby powoduje ona rozkwit poczucia wáasnej wartoĞci wĞród
poddanych, moĪe sáuĪyü jej wzmocnieniu i petryÞkowaniu, a zatem zachowaniu
istniejącego status quo, nie zaĞ zmianie i modernizacji. Nie wiemy do koĔca, jakim wáadcą jest w ocenie Appiaha król Aszantów i dokáadnie jakie inne pozytywne
role, poza toĪsamoĞciową, peáni on wobec swoich poddanych53. Nie wiemy, jak
ich traktuje, i jakie korzyĞci odnosi z bycia wáadcą. ZastanawialiĞmy siĊ nad tym,
lecz Appiah zupeánie pominąá tĊ páaszczyznĊ opisu. Jego zaangaĪowanie w obronĊ
53
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wáadzy tradycyjnej moĪe byü zatem postrzegane jako swego rodzaju intelektualne
legalizowanie starego porządku rzeczy. Spójrzmy bowiem na rozwaĪania Appiaha
z perspektywy korzyĞci, jakie odnosi wáadca, którego posáuch wĞród poddanych
zapewne powoli sáabnie. JeĞli wywodzący siĊ z Aszantów, wychowany w ich tradycji, a obecnie Īyjący w Stanach Zjednoczonych, profesor renomowanego uniwersytetu dowodzi, Īe wáadza tradycyjna jest istotnym dobrem, to w pierwszym
rzĊdzie leĪy to w interesie samego wáadcy, niekoniecznie zaĞ Aszantów jako ogóáu. A tego, jak sądzimy, wywód Appiaha nie miaá przecieĪ na celu.
MyĞl Appiaha umyka prostym ocenom. Filozof próbuje przekonaü do wizji
rzeczywistoĞci, którą nakreĞliá nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla siebie
samego. To gáos liberaáa54, który jednak pochodzi z tradycyjnej wspólnoty i jest
z nią nadal związany, choüby w pewien emocjonalny, sposób. Ceni jej dziedzictwo i poszukuje usprawiedliwienia dla istnienia wáadzy tradycyjnej, postrzeganej
z pozycji liberaáów jako relikt epoki minionej. Taki stan rzeczy moĪna caákowicie
zrozumieü, a nawet znaleĨü analogie w Ğwiecie Zachodu, gdzie na przykáad wiele
jednostek czuje siĊ związanych tradycjami chrzeĞcijaĔskimi, choü ich Ğwiatopogląd ma dziĞ juĪ z samym chrzeĞcijaĔstwem niewiele wspólnego.
Appiah pragnie dowieĞü, Īe monarchia, zwáaszcza w takim ksztaácie, jaki przyjmuje u Aszantów, da siĊ pogodziü z teorią liberalną. W ten sposób usprawiedliwia
jednak ekskluzywizm, dyskryminacjĊ, brak wolnego wyboru wáadzy czy teĪ inne
zaprzeczenia liberalizmu. Appiah czĊsto unika zarazem przedstawienia jasnego
stanowiska lub rozwiniĊcia jakichĞ wątków, które nie licują z liberalnym kredo.
W koĔcu warto siĊ zastanowiü, czy dobrze siĊ staáo, Īe celem rozwaĪaĔ Þlozofa
jest udowodnienie, Īe istnienie wáadzy tradycyjnej w Afryce jest zgodne z teorią
liberalną, i Īe Appiah nie táumaczy kwestii monarchizmu z bardziej tradycjonalistycznej pozycji. I choü wydaje siĊ, Īe Þlozof potraÞ z dystansem odnieĞü siĊ
do tradycyjnego porządku, to dystans ów jest jednak tylko pozorny. Brakuje mu
bowiem pierwiastka bezstronnoĞci i krytycyzmu. Fakt ten karze jeszcze bardziej
wątpiü w to, czy argumentacja Appiaha jest trafna, bowiem wielu z nas z pewnoĞcią nie przekonuje.
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SU MMA RY
Sources of legitimacy of the traditional authority in
contemporary Africa, or how to better understand its
signiÞcance and the phenomenon of continued existence:
Comments on the thought of Kwame Anthony Appiah
The intention of this article is to present Kwame Anthony Appiah’s views on the
role of traditional authority and the sources of its legitimacy in the contemporary
African state. Appiah – a liberal philosopher of the Ashanti origin – mentions various sources: symbolic, religious and state, from which local African rulers derive
the right to exert power and to exact obedience from their subjects. Nevertheless,
Appiah minimizes the signiÞcance of most of these and concludes that the basic
source of legitimacy for traditional authority in the contemporary African state is the
fact that this power, being a very important point of reference for the group over
which it is wielded, reinforces its members’ sense of self-respect. He uses this
idea to attempt to reconcile the continued existence of African power systems with
liberal theory. In this article the main theses of Appiah’s standpoint are analyzed
in a critical way.
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