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Ma³¿eñstwo w tradycyjnych spo³eczeñstwach malgaskich
Marriage in the traditional Malagasy societies

Tradycyjne ma³¿eñstwo na Madagaskarze zmienia siê i traci na znaczeniu
z powodu wp³ywu czynników politycznych i kulturowych, które stawiaj¹ strukturê tradycyjnego ma³¿eñstwa pod znakiem zapytania. Ta ewolucja jest bardziej
widoczna w zbiorowiskach miejskich i, jak siê wydaje, w niedalekiej przysz³oci
mo¿e nie oszczêdziæ nawet wiosek zagubionych w malgaskim buszu1.
Zawarcie ma³¿eñstwa2 jest, po narodzinach biologicznych i spo³ecznych, najwa¿niejszym momentem w ¿yciu cz³owieka. Podobnie jak ka¿dy z obrzêdów
przejcia, obrzêdy zawarcia ma³¿eñstwa maj¹ wymiar zarówno religijny, jak
i spo³eczny. Obecnie ma³¿eñstwa na Madagaskarze s¹ zawierane w wieku osiemnastu lat. Jest to oczywicie wymóg prawny, aczkolwiek kryterium klasyczne,
tradycyjne to oczywicie dojrza³oæ p³ciowa3. Dojrza³oæ p³ciowa upowa¿nia
m³odych ludzi do zawierania intymnych znajomoci. Ch³opcy odwiedzaj¹ dziewczyny noc¹. Jest to tak powszechnie akceptowane, i¿ w niektórych spo³ecznociach malgaskich (np. wród Sakalava) ojcowie buduj¹ dla swoich córek oddzielne chaty, aby mog³y w nich przyjmowaæ pretendentów. Taka chata jest
budowana w obrêbie gospodarstwa, blisko domu babki. Teoretycznie m³oda
dziewczyna znajduje siê pod nadzorem swojej babki, ale w praktyce mo¿e
przyjmowaæ tylu ch³opców, ilu zapragnie.
Por. L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina,
t. 2, Anthropologie, Paris 1979, s. 187; O.M.A. Razanakolona, La loi de la gradualité et le mariage
coutumier à Madagascar, Roma 1987, s. 57.
2
L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina, t. 2,
dz. cyt., s. 187; G. Krzy¿ostaniak, Inkulturacja obrzêdów przejcia na Madagaskarze, Warszawa
2011, s. 184.
3
W rzeczywistoci m³odzi, zw³aszcza na wsi jeszcze przed osi¹gniêciem wieku dojrza³oci
p³ciowej rozpoczynaj¹ relacje seksualne. Jaovelo-Dzao R., Mythes, rites et transes à Madagascar.
Angano, joro et tromba Sakalava, Antananarivo-Paris [2005], s. 138.
1
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Przypatruj¹c siê poszczególnym spo³ecznociom malgaskim, mo¿na zw³aszcza na wybrze¿u dostrzec powszechnoæ tzw. wolnych zwi¹zków  sengy. Dziecko, które rodzi siê w takim zwi¹zku, nie jest bynajmniej przeszkod¹ w zawarciu
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Przeciwnie, jest namacalnym dowodem p³odnoci kobiety, przysz³ej ¿ony.
Od chwili, w której ch³opiec jest zdolny do w³asnorêcznego wybudowania
domu, ma prawo prosiæ o rêkê m³odej dziewczyny4.
M³ody mê¿czyzna, który chce siê o¿eniæ, powinien najpierw przygotowaæ siê
materialnie. Musi on w ten sposób daæ dowód, ¿e jest w stanie zapewniæ rodki
do ¿ycia dla swojej przysz³ej rodziny (tokantrano). W zwi¹zku z tym uprawia on
ry¿5, musi posiadaæ dom oraz takie niezbêdne przedmioty i narzêdzia jak garnek
do gotowania ry¿u, d³ugi nó¿ tzw. antsy, a tak¿e ³opata (angady)6.
I. PRZYGOTOWANIE DALSZE
Na Madagaskarze istniej¹ trzy rodzaje ma³¿eñstwa tradycyjnego. Pierwszy
typ to ma³¿eñstwo zaaran¿owane przez rodziców przysz³ych ma³¿onków. Ten typ
ma³¿eñstwa w oczach Malgaszów jest ma³¿eñstwem idealnym. Zasadniczo rodzice nie obliguj¹ m³odego mê¿czyzny, aby polubi³ kobietê, która wydaje siê mu
nieodpowiednia. Zgoda m³odych ludzi jest zawsze po¿¹dana i rozstrzygaj¹ca.
Z drugiej jednak strony m³odzi ludzie rzadko odmawiaj¹ zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zaaran¿owanego przez rodziców obojga stron. Presja spo³eczna i autorytet starszych s¹ tutaj bardzo silne7.
Aran¿uj¹c takie ma³¿eñstwa, rodzice obojga m³odych mieli przede wszystkim na uwadze troskê o to, aby maj¹tek nie wpad³ w obce, niepowo³ane rêce. To
dziedzictwo, które mia³o zostaæ w rodzinie, okrela siê terminem lova tsy mifindra  dziedzictwo, które siê nie przenosi, które nie zmienia miejsca8.
Kiedy, jak wzmiankuje R. Jaovelo-Dzao, w spo³ecznoci Sakalava na zap³atê za narzeczon¹ (fehim-badiaña)9 sk³ada³o siê: od dwóch do czterech byków
oraz tkaniny przeznaczonej dla m³odej kobiety. Zap³ata za narzeczon¹ by³a
R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 138.
W niektórych spo³ecznociach malgaskich, np. u Betsimisaraka, ry¿ mo¿e byæ uprawiany
w górach, na polu (tavy) lub tak¿e, na irygowanych ry¿owiskach (horaka) w dolinach. O.M.A.
Razanakolona, La loi de la gradualité et le mariage coutumier à Madagascar, dz. cyt., s. 29.
6
Tam¿e.
7
L. Elli, Les Bara de Madagascar. Une civilisation du boeuf. Difficultés et perspectives d’une
évangélisation, Fianarantsoa 1993, s. 100-101.
8
Por. L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina,
t. 2, dz. cyt., s. 143.
9
Zob. R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 139.
4
5
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wrêczana rodzicom m³odej kobiety w momencie, gdy min¹³ rok wspólnego ¿ycia ma³¿onków. Jeli przed tym terminem ma³¿eñstwo zosta³o rozwi¹zane, przez
b³¹d lub z woli m³odej kobiety, a rozwód zosta³ oficjalnie orzeczony, to suma ta
by³a zwracana10.
Drugi typ ma³¿eñstwa jest wynikiem inicjatywy ojca m³odej kobiety, który
daje swoj¹ córkê za ¿onê okrelonemu mê¿czynie. W spo³ecznoci Bara w taki
sposób wybrana lub precyzyjniej dana i przyjêta kobieta okrelana jest terminem valy tandra lub valy sofy11.
Z trzecim typem ma³¿eñstwa mamy do czynienia wtedy, gdy m³ody mê¿czyzna sam wybiera przysz³¹ ma³¿onkê. Po uprzedniej zgodzie przysz³ej ¿ony informuje on tylko swoich rodziców o tym, ¿e pragnie zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski12.
Wybieraj¹c sobie kobietê na przysz³¹ ¿onê, m³ody mê¿czyzna kieruje siê
trzema kryteriami: jurydycznym, aksjologicznym i estetycznym. Pierwsze kryterium jest najwa¿niejsze. Chodzi tutaj o wspólne ustalenia, czy aby przyszli ma³¿onkowie nie s¹ z sob¹ za bardzo spokrewnieni. W spo³ecznoci Sakalava bardzo drobiazgowo ustala siê pokrewieñstwo, jakie mo¿e zachodziæ miêdzy
rodzinami narzeczonych. Takie ustalenie pokrewieñstwa ma na celu wykluczenie potencjalnego kazirodztwa (rozumiane szerzej ani¿eli w kulturze zachodnioeuropejskiej), a tym samym uchronienie siê przed naruszeniem tabu. Dawniej
naruszenie tego tabu grozi³o kar¹ mierci. Oczywicie chodzi³o tutaj w szczególnoci o akty kazirodcze z rodzicami, braæmi i siostrami, równie¿ przyrodnimi.
Jednoczenie zwi¹zki dzieci, braci, sióstr i krewnych dalszych grozi³y jedynie
form¹ mandatu, gdzie naruszaj¹cy tabu byli zobligowani do z³o¿enia ofiary
z odpowiedniej iloci byd³a (cilej rzecz ujmuj¹c  byków). Oczywicie w momencie nie wykonania tej kary nastêpowa³o usuniêcie naruszaj¹cych tabu ze
wspólnoty, grupy, klanu13.
Obecnie za akty kazirodcze grozi jedynie grzywna, gdzie materi¹ jest zebu,
z których nale¿y z³o¿yæ ofiarê przodkom (razana) oraz Bogu (Zanahary). Ofiara
taka jest np. w spo³ecznoci Sakalava zwana fafy jotso, ala loza, solo heloka
i fakira antambo14.
10
Obecnie wiano nie jest ju¿ tak istotne. R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 139.
11
Termin ten jest w dialekcie Bara. Tandra, sofy oznaczaj¹ dobra takie jak np.: byki, garnek,
strzelba. L. Elli, Les Bara de Madagascar…, dz. cyt., s. 101.
12
Tam¿e, s. 102.
13
R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 140; por. tak¿e,
B. Ravololomanga, Être femme et mère à Madagascar. (Tañala d’Ifanadiana), Paris 1992, s. 53-54.
14
Fafy oznacza modlitwy i b³ogos³awieñstwa; ala loza  ci¹gniêcie, zniwelowanie nieszczêcia; solo heloka – substytut winy, winnego; famira antambo – neutralizacja kazirodztwa. R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 140.
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Oprócz kryterium jurydycznego przy wyborze przysz³ej ma³¿onki bierze siê
pod uwagê równie¿ kryterium estetyczne. W momencie, gdy m³ody mê¿czyzna
akceptuje propozycje rodziców dotycz¹ce przysz³ej ma³¿onki przez nich wybranej, jego wybór nie jest bynajmniej zdeterminowany przez fakt dziewictwa swojej przysz³ej ¿ony. Oczywicie ten szczegó³ odgrywa pewn¹ rolê przy ustalaniu
wartoci czy wysokoci wiana. Jednak¿e rozstrzygaj¹c¹ rolê bêdzie tutaj odgrywa³a p³odnoæ kobiety. Jeli chodzi o wygl¹d zewnêtrzny to zwraca siê tutaj
uwagê na w³osy kobiety oraz na odcieñ jej skóry. Preferuje siê w³osy d³ugie
i proste, po¿¹dana jest te¿ jak najjaniejsza karnacja.
Do kryterium jurydycznego i estetycznego nale¿y tak¿e dodaæ kryterium
aksjologiczne lub etyczne. A mianowicie przed daniem ostatniego s³owa rodzicom m³ody mê¿czyzna (lub w przeciwnym wypadku dziewczyna) musi zorientowaæ siê, czy aby narzeczona (narzeczony) nie jest przypadkiem uwodzicielk¹
(uwodzicielem)15 lub te¿ prostytutk¹ (kobieciarzem). Przy wyborze przysz³ej
ma³¿onki (ma³¿onka) zwraca siê uwagê na to, aby przysz³a partnerka (partner)
nie wykazywa³ (-a) siê takimi cechami jak trudnoæ charakteru, upór, zaciek³oæ
czy te¿ brak dobrych manier16.
W spo³ecznociach Betsimisaraka, Betsileo i Antandroy jest bardzo podobnie. Wród Betsimisaraka, oprócz bliskiego pokrewieñstwa zwraca siê uwagê,
czy kobieta, kandydatka na ¿onê nie jest przypadkiem leniwa, egoistyczna i czy
nie kradnie. Oczywicie te wady dyskwalifikuj¹ kobietê. Wa¿ne jest, aby kandydatka wykazywa³a siê zdolnoci¹ do wspólnego ¿ycia i cierpliwoci¹ w znoszeniu trudnoci. Rodzice kobiety równie¿ oceniaj¹ walory oraz wady kandydata,
który stara siê o rêkê ich córki. Jeli kandydat spe³nia wszystkie kryteria wo³a
siê córkê i j¹ zapytuje odnocie kandydata. Gdy m³oda dziewczyna wyra¿a zgodê, mo¿na przejæ do dalszych dzia³añ17.
W spo³ecznoci Tanala mo¿na zauwa¿yæ, i¿ przed zawarciem ma³¿eñstwa
m³odzi drobiazgowo sprawdzaj¹, czy wród przodków w przesz³oci nie by³o
przypadkiem chorób dziedzicznych lub te¿ takich chorób, które s¹ konsekwencj¹ winy. Odkrycie ladów jednej albo drugiej z chorób stanowi powa¿n¹ przeszkodê w zawarciu ma³¿eñstwa i wymaga specjalnego obrzêdu oczyszczaj¹cego18.

15
W spo³ecznoci Sakalava na okrelenie takich osób u¿ywa siê s³owa patia. R. Jaovelo-Dzao,
Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 141.
16
Tam¿e.
17
O.M.A. Razanakolona, La loi de la gradualité et le mariage coutumier à Madagascar, dz.
cyt., s. 30.
18
B. Ravololomanga, Être femme et mère à Madagascar , dz. cyt., s. 54.
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II. PRZYGOTOWANIE BLI¯SZE
Podejmuj¹c zagadnienie ma³¿eñstwa, trzeba wspomnieæ o zarêczynach. Jak
pisze P. V. Cotte, istniej¹ wypadki, w których m³odzi mog¹ byæ zarêczeni ju¿ od
chwili swoich narodzin. Zarêczyny takie s¹ zawierane przez rodziców dzieci
i mog¹ byæ przez rodziców zerwane19.
Polskie s³owa narzeczony i narzeczona nie odpowiadaj¹ dok³adnie malgaskim terminom fofombady i vadifofo. Terminu fofombady u¿ywa siê równie¿
w odniesieniu do konkubinatu, w szczególnoci gdy partnerzy ¿yj¹cy w konkubinacie czekaj¹, a¿ ich zwi¹zek zostanie uregulowany przez zawarcie ma³¿eñstwa20.
W ró¿nych spo³ecznociach malgaskich znane jest tzw. fizahan-toetra (obserwacja charakterów), czyli okres próbny, którego celem by³o zweryfikowanie
p³odnoci przysz³ej ¿ony. Aby unikn¹æ braku potomstwa, m³odzi przed zawarciem lubu przechodzili okres próbny. Jednak¿e przed rozpoczêciem takiego
okresu mê¿czyzna musia³ prosiæ rodziców dziewczyny o zgodê, p³ac¹c przy tym
tzw. tampi-maso zamkniêcie oczu. Grzywna ta mia³a na celu zamkniêcie
oczu rodziców dziewczyny, czyli inaczej mówi¹c ich przychylnoæ i wyrozumia³oæ w stosunku do wzajemnych relacji mê¿czyzny i kobiety rozpoczynaj¹cych fizahan-toetra. Je¿eli podczas tego okresu kobieta nie zasz³a w ci¹¿ê, nie
dochodzi³o do zawarcia ma³¿eñstwa21.
W niektórych spo³ecznociach, jak np. wród Tanala m³odzi prze¿ywaj¹
okres narzeczeñstwa sensu stricto, pragn¹æ w niedalekiej przysz³oci zawrzeæ
ma³¿eñstwo. Wówczas to odbywa siê obrzêd zwany dikatokoñana, czyli przekroczenie przedsionka drzwi. Obrzêd ten pozwala oficjalnie wejæ mê¿czynie
do chaty swoich przysz³ych teciów. Wraz z nim nastêpuje zmiana statusu mê¿czyzny. Mo¿e on spotykaæ siê ze swoj¹ przysz³¹ ¿on¹ kiedy chce. Oprócz tego
od tego momentu ca³a spo³ecznoæ np. wioski ma wgl¹d w ich relacje seksualne,
które, jak pisze B. Ravololomanga, nie s¹ jedynie spraw¹ osobist¹, ale dotycz¹c¹
ogó³u wspólnoty lokalnej. To te¿ jest powód do tego, aby mê¿czyzna zbudowa³
chatê, w której móg³by siê spotykaæ ze swoj¹ przysz³¹ ¿on¹22.

P. V. Cotte, Regardons vivre une tribu malgache. Les Betsimisaraka, Paris 1946, s. 177-178.
L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina, t. 2,
dz. cyt., s. 143.
21
Ø.Dahl, Signes et significations à Madagascar. Des cas de communication inteculturelle,
Paris 2006, s. 63.
22
Zob. B. Ravololomanga, Être femme et mère à Madagascar , dz. cyt., s. 53-54.
19

20
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III. ZAWARCIE ZWI¥ZKU MA£¯EÑSKIEGO
W procesie zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce etapy: owiadczyny, rozmowa dotycz¹ca umowy, przekazanie wiana (op³aty za ¿onê), przyjêcie (posi³ek) oraz wprowadzenie ¿ony do wioski mê¿a,
a w konsekwencji do jego chaty.
Owiadczyny nie dotyczy³y przypadków gdy zarêczyny odby³y siê w momencie narodzin, gdy chodzi³o o ma³¿eñstwo zaaran¿owane przez rodziców obojga rodzin. Owiadczyn nie by³o równie¿ w takich sytuacjach, gdy chodzi³o
o oficjalne uregulowanie (przez zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego) przed³u¿onego
konkubinatu, który kiedy by³ nieprzychylnie przyjmowany przez spo³eczeñstwo.
Podobnie rzecz siê mia³a w przypadku polubienia wdowy w pewnym wieku23.
Tak wiêc w wyznaczonym dniu delegacja przysz³ego mê¿a z³o¿ona z trzech,
piêciu, siedmiu, dziewiêciu, dziewiêtnastu lub nawet dwudziestu jeden osób (rodzice, m³ody mê¿czyzna, cz³onkowie rodziny, bracia, przyjaciele,)24 wród których
by³a starsza osoba, udawa³a siê do domu przysz³ej ¿ony. Delegacja (mpaka)25 udaje siê tam, aby oficjalnie poprosiæ o rêkê kobiety. Zatrzymuj¹ siê oni przed chat¹.
Siadaj¹ wed³ug starszeñstwa wzd³u¿ pó³nocnej ciany, pocz¹wszy od pó³nocnowschodniego rogu. Mpaka pozdrawiaj¹ rodzinê kobiety. Nastêpnie rzecznik (osoba najstarsza) zwany tutaj mpangataka kwiecicie przemawia: Nie proszê dla niego [przysz³ego mê¿a] o pieni¹dze, ani o piêkny dom ale ¿yczê mu, aby mia³ on
piêkn¹ i niekoñcz¹c¹ siê liniê potomstwa26. W koñcu mpangataka dochodzi do
sedna sprawy i konkluduje:  mówi¹c w imieniu rodziców m³odego mê¿czyzny
[imiê mê¿czyzny], prosimy o rêkê waszej córki [imiê dziewczyny] 27.
Z kolei reprezentant rodziny m³odej kobiety, zwykle jej ojciec lub opiekun,
zwany tutaj mpamoaka28, odpowiada, wyra¿aj¹c szacunek w stosunku do prosz¹cych, ¿e w takim wypadku nie mo¿e odmówiæ probom o rêkê. Wedle przyjêtego zwyczaju liczba osób z rodziny m³odej kobiety równie¿ jest nieparzysta.
W stosunku do nich u¿ywa siê terminu mpanatitra29. Kiedy takie przemowy
L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina, t. 2,
dz. cyt., s. 148 ; G. Krzy¿ostaniak, Inkulturacja obrzêdów przejcia na Madagaskarze, dz. cyt., 191.
24
Liczba osób by³a zawsze nieparzysta. R. Decary, Moeurs et coutumes des Malgaches, Paris
1951, s. 36.
25
Dos³ownie nabywcy, bior¹cy. L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et
de l’homme en Imerina, t. 2, dz. cyt., s. 148.
26
L. Vig, Sur la femme malgache, Paris-Oslo 2003, s. 31.
27
W jêzyku malgaskim uroczysta przemowa krasomówcza nazywana jest kabary. P.Ottino, Les
champs de l’ancestralité à Madagascar. Parenté, alliance et patrimoine, Paris 1998, s. 642.
28
Dos³ownie ten, który wypuszcza, pozwala wyjæ. L. Vig, Sur la femme malgache, dz. cyt.,
s. 31.
29
Dos³ownie ci, którzy dostarczaj¹, dostawcy. R. Decary, Moeurs et coutumes des Malgaches,
dz. cyt., s. 36.
23

MA£¯EÑSTWO W TRADYCYJNYCH SPO£ECZEÑSTWACH MALGASKICH

147

mog³y trwaæ nawet kilka godzin, ubogacane piêknymi, kwiecistymi s³owami
i metaforami. Obecnie trwaj¹ one znaczniej krócej30.
Po d³ugich przemowach, ju¿ w domu, dochodzi do ustalenia szczegó³ów ceremonii i warunków zawarcia ma³¿eñstwa. Nastêpnie mpaka prosz¹ o b³ogos³awieñstwo, które jest im udzielane przez najstarsz¹ osobê z rodziny m³odej kobiety. Zanosi on modlitwy do Boga i przodków, prosz¹c aby przeznaczenia
przysz³ych ma³¿onków nie by³y sprzeczne ze sob¹ i aby posiadali potomstwo.
Po tym wszystkim nale¿y dope³niæ jeszcze jednej formalnoci, a mianowicie
przekazanie wiana. W spo³ecznoci Merina okrela siê j¹ mianem vodiondry31
czyli „udo owcy”. Vodiondry to pozosta³oæ po dawnym zwyczaju, wedle którego, aby przypieczêtowaæ ma³¿eñstwo, ofiarowywano udo owcy rodzinie dziewczyny. W pewnym momencie udo zosta³o zast¹pione przez okrelon¹ sumê pieniêdzy.
Ponadto na prowincji ci¹gle jako wiano sk³ada siê byd³o. Do³¹cza siê do niego ma³¹, niewielk¹ sumê pieniêdzy, zwan¹ zanana kely – ma³e dziecko. Te
pieni¹dze dodaje siê do wiana, aby wyraziæ ¿yczenie, by przyszli ma³¿onkowie
mieli du¿o dzieci. Pieni¹dze zawija siê w bieliniane p³ótno i dodaje siê od³amki
kamieni. Zawija siê je w taki sposób, aby trudno by³o odwin¹æ. Sens symboliczny jest jasny: ¿yczenie, ¿eby ma³¿eñstwo by³o nierozerwalne, twarde jak kamieñ
i trudne do rozwi¹zania jak zawini¹tko32.
W spo³ecznoci Tanala np. op³aty za ¿onê dokonuje siê w dwóch ratach.
Pierwsza rata zwana jest diafotaka – „deptanie b³ota”33. M³ody mê¿czyzna jest
w tej pierwszej czêci zobowi¹zany do pracy na ry¿owisku rodziców swojej przysz³ej ma³¿onki. Oprócz tego musi on daæ okup z byka i okrelonej sumy pieniêdzy. Po³owa tego ma byæ wyp³acona w momencie lubu, druga za po³owa rok
póniej34.
W spo³ecznoci Bara w czasie owiadczyn35 nastêpuje recytacja genealogii
maj¹ca na celu ustalenie wzajemnego pokrewieñstwa36. Gdy nie ma ¿adnych
W spo³ecznoci Betsimisaraka termin odpowiedzi na owiadczyny mo¿e wynosiæ maksymalnie do trzydziestu dni. O.M.A. Razanakolona, La loi de la gradualité et le mariage coutumier
à Madagascar, dz. cyt., s. 32.
31
W spo³ecznoci Betsimisaraka op³ata za ¿onê (byk i okrelona suma pieniêdzy) nosi nazwê
diafotaka. O.M.A. Razanakolona, La loi de la gradualité et le mariage coutumier à Madagascar,
dz. cyt., s. 34-35.
32
L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina, t. 2,
dz. cyt., s. 152.
33
W spo³ecznoci Betsimisaraka diafotaka oznacza ca³e wiano, op³atê za ¿onê. O.M.A. Razanakolona, La loi de la gradualité et le marriage coutumier à Madagascar, dz. cyt., s. 35, 37.
Zob.34 B. Ravololomanga, Être femme et mère à Madagascar , dz. cyt., s. 54-55.
35
. L. Elli, Les Bara de Madagascar…, dz. cyt., s. 102.
36
W spo³ecznoci Betsimisaraka ustalenie wzajemnego pokrewieñstwa odbywa siê tydzieñ po
owiadczynach, w dzieñ zawarcia zwi¹zku. Odbywa siê wówczas rytua³ zwany fanalam-tsampona
30
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przeszkód, ustala siê wysokoæ wiana, jakie powinien zap³aciæ m³ody mê¿czyzna. Wysokoæ takiego wiana jest wród Bara ustalona przez tradycjê i wynosi
dwa byki. Pierwszy jest zwany tsongo traka lub tonga rondra. Otrzymuje go
przysz³a ¿ona, z tym ¿e bêdzie siê on pas³ razem ze stadem jej ojca i jej braci.
Drugi byk zwany jest taha, tandra lub lafy i zostanie przeznaczony na ofiarê.
Czasami wiano mo¿e zawieraæ trzeciego byka ofiarowanego przez mê¿czyznê
matce swojej przesz³ej ¿ony37.
Na zakoñczenie rodzina m³odej kobiety podaje delegacji posi³ek. Jest to tak¿e dla m³odego mê¿czyzny okazja, aby spo¿yæ publicznie pierwszy wspólnotowy posi³ek. Dawny rytua³ Merina nakazywa³, aby w czasie takiego posi³ku u¿yto tylko jednego talerza, tzw. vilia manga (talerz z terakoty natarty grafitem) oraz
jednej ³y¿ki, tzw. czarnej ³y¿ki wykonanej z rogu czarnego byka. Pod koniec
posi³ku przed ka¿dym mpaka umieszczano  wie¿y, szeroki liæ, na którym k³adziono kawa³ek miêsa. Mpaka zawijali to miêso w liæ, które by³o prezentem,
darem dla ca³ej delegacji m³odego mê¿czyzny. Zarówno posi³ek, jak i prezenty
stanowi³y integraln¹ czêæ formalnoci zwi¹zanych z ma³¿eñstwem i by³y okrelane terminem fitorotoroan-dravina. Potem w miejsce tego miêsa ofiarowywano gociom ¿ywy drób (indyki, gêsi, kaczki). Obecnie te dawne, zwyczajowe
prezenty zosta³y zast¹pione przez pieni¹dze.
Nastêpnie ma³¿onkowie udaj¹ siê do domu mê¿a38. W momencie, gdy m³oda
kobieta szykuje siê do wyjcia, jej matka albo babka kuca przy centralnym s³upie chaty i przez jaki czas pozostaje w takiej pozycji. Matka (lub babka) wyra¿a
przez tê czynnoæ ¿yczenie aby ma³¿eñstwo jej dziecka by³o solidne i ugruntowane. M³odym towarzyszy dziecko, którego obecnoæ jest tutaj symboliczna: jest
uosobieniem ¿yczenia, aby m³odzi mieli jak najwiêcej potomstwa39.
Orszak wraz z m³od¹ par¹ trzy lub siedem razy okr¹¿a chatê, w której zamieszkaj¹ ma³¿onkowie lub te¿, gdy nie jest to mo¿liwe z przyczyn np. technicznych, okr¹¿a jedynie palenisko wewn¹trz budynku40. Po przybyciu do domu mê¿a
(zniesienie przeszkód). Je¿eli wiêc zaistniej¹ przeszkody dotycz¹ce pokrewieñstwa, wtedy mê¿czyzna lub jego rodzice powinni ofiarowaæ rodzinie kobiety pewn¹ iloæ rumu i pieni¹dze. O.M.A.
Razanakolona, La loi de la gradualité et le mariage coutumier à Madagascar, dz. cyt., s. 38.
37
L. Elli, Les Bara de Madagascar , dz. cyt., s. 102-103; G. Krzy¿ostaniak, Inkulturacja
obrzêdów przejcia na Madagaskarze, dz. cyt., s. 193.
38
Dla ucilenia terminologii nale¿y wspomnieæ, i¿ wyra¿enie fampakaram-bady oznacza
dos³ownie czynnoæ wejcia, zaprowadzenia ma³¿onki do domu mê¿a; lub. Czasownik mampakatra dos³ownie oznacza wprowadziæ, oznacza tak¿e: polubiæ kobietê. Wyraz nampakatra oznacza
osobê, która jest przyczyn¹ wejcia, która wprowadza, oznacza tak¿e, ma³¿onka, za s³owo ampakarina oznacza osobê, która wchodzi; ma³¿onkê w dniu lubu. Zob. L. Vig, Sur la femme malgache, dz. cyt., s. 32.
39
Por. R. Decary, Moeurs et coutumes des Malgaches, dz. cyt., s. 36.
40
Dawny zwyczaj polega³ na tym, ¿e okr¹¿ano zarówno chatê, jak i palenisko. Ciekawe, ¿e
w po³owie XX wieku zawarcie ma³¿eñstwa na P³askowy¿u by³o okazj¹ dla m³odych ¿on do za³o-
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spo¿ywa siê uprzednio przygotowany posi³ek, serwowany w szczególnoci dla
druhen, które towarzyszy³y pannie m³odej w drodze do chaty jej mê¿a. Na posi³ek, jak wzmiankuje R. Decary, podaje siê na talerzach vary sosoa, czyli gotowany ry¿ z du¿¹ iloci¹ wody i ryby. U¿ywa siê ³y¿ek wykonanych z rogu byka, co
oznacza, i¿ m³odzi powinni rozpocz¹æ wspólne, ma³¿eñskie ¿ycie skromnie,
w taki sposób, aby potrafili zaakceptowaæ trudne sytuacje, jakie niesie wspólne
¿ycie41. Pod koniec posi³ku oferowano druhnom na odchodne prezenty tego samego rodzaju co przedtem dru¿bom. lub dobiega koñca. Wszyscy wracaj¹ do
swoich domów, pozostawiaj¹c m³od¹ parê samej sobie. Przez kolejny tydzieñ
m³oda ¿ona nie mo¿e sama odwiedzaæ swoich rodziców. Jednak¿e jest w zwyczaju, i¿ jej rodzice zapraszaj¹ m³ode ma³¿eñstwo na wspólny posi³ek42.
W spo³ecznoci Sakalava dzieñ lubu jest wyznaczany przez wró¿bitê43. Zaproszenia wysy³a siê na miesi¹c przed wyznaczon¹ dat¹ lubu. Sakalava celebruj¹ zalubiny w dwóch czasach i miejscach: najpierw u dziewczyny, a potem
u mê¿czyzny. W wigiliê lubu do wioski dziewczyny przybywa delegacja z³o¿ona z mê¿czyzny i cz³onków jego rodziny. Ustala siê wtedy wysokoæ op³aty za
¿onê. W czasie wigilii tañczy siê i piewa. Tematem przewodnim wiêkszoci pieni s¹ sprawy zwi¹zane z p³odnoci¹. Pije siê wówczas du¿o alkoholu. Rankiem
nastêpnego dnia ca³a wioska zbiera siê przed wiêtym miejscem. Najstarszy
z rodu, który jest oficjantem (ampijoro), kropi cztery strony wiata i wypowiada
modlitwê, prosz¹c Boga i przodków o b³ogos³awieñstwo dla m³odej pary. Po recytacji modlitwy sk³ada siê ofiarê z zebu44. Nastêpnie spo¿ywa siê obfity posi³ek
zakrapiany alkoholem. Po posi³ku rodzice udzielaj¹ m³odej parze rad dotycz¹cych wspólnego, ma³¿eñskiego ¿ycia i wype³niania obowi¹zków z tym zwi¹zanych. Potem nastêpuj¹ po¿egnania. Pije siê alkohol. Najstarszy z rodu wylewa
alkohol w tzw. „K¹cie Przodków. Wzywa siê wówczas Boga i zmar³ych przodków, prosz¹c o p³odnoæ i si³ê ¿yciow¹ dla nowo¿eñców. Nastêpnie rodzice obsypuj¹ g³owy m³odych bia³ym ry¿em. Ry¿ jest symbolem ¿ycia, niezniszczalnoci, niemiertelnoci i p³odnoci. Potem wszyscy razem z m³od¹ par¹ udaj¹ siê
do wioski mê¿a, gdzie kontynuuje siê uroczystoæ45.

¿enia pierwszy raz w ¿yciu butów na obcasie. Do tej pory kobiety chodzi³y boso. Dlatego za³o¿enie butów na obcasie zwi¹zane by³o z nie lada powiêceniem L. Molet, La conception malgache
du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina, t. 2, dz. cyt., s. 153-154.
41
R. Decary, Moeurs et coutumes des Malgaches, dz. cyt., s. 37.
42
L. Molet, La conception malgache du monde du surnaturel et de l’homme en Imerina, t. 2,
dz. cyt., s. 154.
43
Termin w dialekcie sakalava.
44
Oczywicie nie wszystkie byki s¹ sk³adane na ofiarê. Niektóre zabija siê na miêso dla weselników. R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 142.
45
R. Jaovelo-Dzao, Mythes, rites et transes à Madagascar , dz. cyt., s. 143-145.
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W spo³ecznoci Bara w czasie lubu odbywa siê obrzêd zwany taha lub tandra . A mianowicie na wschód od chaty rodziców m³odej kobiety, przed s³upem
ofiarniczym (hazomanga) rozk³ada siê matê, na której siadaj¹ m³odzi. Miêdzy
siedz¹cymi a s³upem ofiarniczym pali siê ma³e ognisko i przyprowadza siê byka.
Wszyscy asystuj¹cy przy lubie siadaj¹ lub kucaj¹ za m³odymi. Jedynie oficjant
(w tym wypadku jest to najstarszy z rodu m³odej kobiety) stoi, trzymaj¹c w rêku
nó¿. Daje siê sygna³ piszcza³k¹. Wówczas to oficjant kropi wszystkich, u¿ywaj¹c do tego wody47. Nastêpnie rozpoczyna modlitwê: Ty, Bo¿e, który stwarzasz
rêce i nogi. Oto byk, którego chcemy Tobie ofiarowaæ: jego ¿ycie jest dla Ciebie,
jego krew na ziemiê, jego miêso dla nas. Ra…i Ra [imiona m³odych] maj¹ siê
pobraæ. To dlatego my Ciê wzywamy, Bo¿e. Niech posiadaj¹ oni dzieci, du¿o
dzieci, ch³opców i dziewczynki. I wy, przodkowie, którzy jestecie blisko Boga,
wy przodkowie pochowani ..[nazwy miejsc pochówku] popatrzcie na waszych
synów, wasze wnuki, którzy siê pobieraj¹, b³ogos³awcie ich, niech maj¹ dzieci,
niech maj¹ ch³opców, dziewczynki. Modlitwa koñczy siê. Znowu odzywa siê
piszcza³ka i wtedy to najm³odszy z rodu podcina no¿em gard³o bykowi. Krwi¹,
która zosta³a na ostrzu no¿a, oficjant znaczy czo³a i skronie m³odych. Potem
i oni czyni¹ to miêdzy sob¹. Oficjant wraz z m³od¹ par¹ i rodzicami udaj¹ siê do
jego chaty. Tam te¿ odbywaj¹ siê, przemówienia w których ojciec m³odej panny
opowiada o zaletach swojej córki, prosz¹c tym samym, aby m¹¿ o ni¹ dba³. Nastêpnie ojciec pana m³odego zapewnia, i¿ panna m³oda bêdzie dobrze traktowana przez mê¿a. Na koniec m³odzi ponownie znacz¹ siê krwi¹ z byka, tym razem
pochodz¹c¹ z jego serca i w¹troby48. Ma³¿onkowie spêdzaj¹ noc w wiosce panny
m³odej. Znaki z krwi mog¹ zostaæ zmyte dopiero nazajutrz, kiedy to mê¿czyzna
wraca do swojej wioski.
Kobieta ma kilka dni na przygotowanie swojej wyprawki. W wyznaczony
przez wró¿bitê dzieñ m¹¿ wraz z osobami towarzysz¹cymi udaje siê po ¿onê. Po
przyjciu do wioski mê¿a, po zwyczajowych pozdrowieniach odbywa siê posi³ek. Ma³¿onkowie spo¿ywaj¹ wówczas danie sk³adaj¹ce siê z bananów (akondro)
oraz sozo (Arum esculentum). Z racji swoich pêdów i odroli sk³adniki maj¹ znaczenie symboliczne, a mianowicie symbolizuj¹ p³odnoæ. Nastêpnie m³odzi jedz¹ gotowany ry¿ z jednego talerza i spêdzaj¹ noc w domu oficjant z rodu pana
m³odego49.
46

Wyraz taha oznacza literalnie odszkodowanie, wynagrodzenie. Chodzi o to, i¿ byk jest dawany jako odszkodowanie wynikaj¹ce z faktu zawarcia ma³¿eñstwa. Jest to rekompensata za naruszenie linea¿u rodziny kobiety, który zostaje zubo¿ony. Albowiem kobieta porodzi dzieci, które
ubogaca linea¿ mê¿czyzny. Dlatego potrzebna jest rekompensata. Wyraz tandra oznacza pokropienie krwi¹ oraz ofiarê, która ma na celu zniwelowanie niebezpieczeñstwa i probê o przychylnoæ
losu. L. Elli, Les Bara de Madagascar…, dz. cyt., s. 103.
47
Tzw. s³awna woda.
48
L. Elli, Les Bara de Madagascar…, dz. cyt., s. 105-106.
49
Tam¿e, s. 106-107.
46
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IV. ZNACZENIE TRADYCYJNYCH OBRZÊDÓW MA£¯EÑSKICH
Podsumowuj¹c przebieg obrzêdów ma³¿eñskich w tradycyjnych spo³eczeñstwach malgaskich, nale¿y dokonaæ pewnego rozró¿nienia pojêæ. Przez ma³¿eñstwo tradycyjne rozumie siê ma³¿eñstwo, w którym osoby: mê¿czyzna i kobieta
z danej zbiorowoci zawieraj¹ umowê ma³¿eñsk¹ pod³ug regu³ uznawanych za
obowi¹zkowe przez dan¹ zbiorowoæ. Ma³¿eñstwo tradycyjne jest okrelone
przez prawo zwyczajowe, które w zdecydowanej wiêkszoci jest prawem niepisanym, przekazywanym ustnie przez tradycjê. Prawo to reguluje proces kszta³towania siê komórki rodzinnej, jak równie¿ system praw i obowi¹zków wewn¹trz
nowej rodziny w kontekcie ca³ej wspólnoty czy spo³eczeñstwa50.
Ma³¿eñstwo na próbê rozumie siê jako dowiadczenie ¿ycia we dwoje (mê¿czyzna i kobieta), jednak¿e bez obopólnych zobowi¹zañ jak równie¿ bez zobowi¹zañ wzglêdem spo³eczeñstwa. Nale¿y wyranie odró¿niæ ma³¿eñstwo na próbê od tzw. fizahan-toetra, o czym ju¿ by³a mowa wy¿ej. W rzeczywistoci
fizahan-toetra to rodzaj etapu w procesie kszta³towania siê komórki rodzinnej.
Jego celem jest to, aby kobieta zasz³a w ci¹¿ê, co jest dowodem na jej p³odnoæ
i co w konsekwencji jest istotne dla zawarcia ma³¿eñstwa. Oczywicie w wypadku, gdy kobieta nie zajdzie w ci¹¿ê, nie dochodzi do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego51. Nale¿y podkreliæ, i¿ fizahan-toetra jest regulowana przez prawo
zwyczajowe. Tym samym jest uznawana przez dan¹ spo³ecznoæ za wa¿ny i konieczny etap na drodze do zawarcia ma³¿eñstwa52.
Przez obrzêdy ma³¿eñskie nastêpuje zawarcie zwi¹zku, który nie tylko wi¹¿e
dwie osoby (mê¿czyznê i kobietê), ale równie¿ dwie grupy osób tzn. dwie rodziny, dwa linea¿e, dwa klany. Ma³¿eñstwo tradycyjne wi¹¿e zatem dwie osoby,
które otrzymuj¹ specjalny status, a z tego statusu wynikaj¹ prawa i obowi¹zki.
Te prawa i zobowi¹zania dotycz¹ zarówno ich relacji miêdzyosobowych, jak równie¿ stosunku do dzieci czy te¿ spo³ecznoci, w której ¿yj¹.
Powodzenie oraz trwa³oæ ma³¿eñstwa nie jest uzale¿nione jedynie od jakoci umowy zawartej miêdzy ma³¿onkami, ale równie¿ od umowy miêdzy dwoma
linea¿ami. Przed zawarciem ma³¿eñstwa nie wystarczy, ustalenie gwarancji dla
m³odych, którzy bêd¹ ¿yli razem pod jednym dachem. Równie¿ zainteresowane
dwa linea¿e maj¹ prawo do pewnej liczby gwarancji, z których najwa¿niejsze jest
zapewnienie potomstwa dla linea¿u ma³¿onka. Mo¿na powiedzieæ, i¿ pod wieloma wzglêdami wymiar spo³eczny ma³¿eñstwa jest dominuj¹cy53. Aczkolwiek, co
warto podkreliæ, aspekt ekonomiczny w tradycyjnym ma³¿eñstwie jest równie¿
G. Krzy¿ostaniak, Inkulturacja obrzêdów przejcia na Madagaskarze, dz. cyt., s. 197-198.
Q. Dahl, Signes et significations à Madagascar , dz. cyt., s. 63; G. Navone, L’Église face
au mariage coutumier, Aspects du Christianisme à Madagascar (1977) nr 6, s. 168-186.
52
G. Krzy¿ostaniak, Inkulturacja obrzêdów przejcia na Madagaskarze, dz. cyt., s. 198.
53
G. Navone, LÉglise face au mariage coutumier, art.cyt., s. 169.
50
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bardzo wa¿ny i nieodzowny. Tak wiêc op³ata za ¿onê, jak¹ uiszcza mê¿czyzna
rodzicom dziewczyny, ma cis³y zwi¹zek z w³aciwymi obrzêdami54.
W zwi¹zku z tym nale¿y zaznaczyæ, i¿ ma³¿eñstwo tradycyjne nie jest przede
wszystkim punktem, który zapocz¹tkowuje now¹ rodzinê jako jednostkê niezale¿n¹, autonomiczn¹, samowystarczaln¹ i autocentryczn¹. Jest raczej przed³u¿eniem wielkiej rodziny. To w³anie ta wielka rodzina okrela kr¹g osób, sporód
których mo¿na wybraæ wspó³ma³¿onka. Najwy¿szym autorytetem cieszy siê nestor wielkiej rodziny, który ma ostatnie s³owo w danej kwestii55.
We wszystkich tradycyjnych spo³ecznociach malgaskich ma³¿eñstwo jest
mocno powi¹zane z dwiema fundamentalnymi motywacjami: z pragnieniem (wrêcz
imperatywem) posiadania potomstwa oraz podzia³em pracy uwarunkowanym zró¿nicowaniem p³ci (mê¿czyzna i kobieta). Role mê¿czyzny i kobiety w spo³eczeñstwach tradycyjnych maj¹ charakter komplementarny. Prace konieczne do funkcjonowania, wykonywane przez mê¿czyznê i przez kobietê, uzupe³niaj¹ siê.
Zwieñczeniem ma³¿eñstwa jest posiadanie dzieci, które bêd¹ kontynuowa³y
¿ycie rodziny zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, i¿ ma³¿eñstwo na Madagaskarze jest sposobem danej grupy,
spo³eczeñstwa na posiadanie dzieci, potomstwa56.
Nierozerwalnoæ bêdzie zatem widoczna w ró¿nych fazach ma³¿eñstwa tradycyjnego, które mo¿na nazwaæ ma³¿eñstwem progresywnym57. Niemo¿liwe, aby
proces integracji ma³¿onków, rodzin i ca³ej spo³ecznoci nastêpowa³ bez solidnych
fundamentów58. Dlatego nierozerwalnoæ jest pe³na i ca³kowita dopiero na koñcu
procesu integracyjnego, aczkolwiek jest ju¿ ona widoczna na samym pocz¹tku.
RESUMÉ
Le mariage traditionnel après la naissance et l’initation est temps fort de la vie humaine
à Madagascar. Comme tout rite de passage, il établit un lien étriot entre la sociéte et la religion des
ancêtres. Les critères de choix sont: juridique, esthétique et axiologique. Le rituel de mariage se
compose de: préparations lointaines et immédiates, célebration du mariage. La réussite et la solidité
du mariage ne dépend pas seulement de la qualité du contrat passé enstre les époux, mais dépend
également du contrat entre les deux lignages.
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